Referat
Aalborg Byråd
By- og Landskabsudvalget
Mødet den 08.11.2018 kl. 08.30 - 15.45
Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

AALBORG BYRÅD

Indholdsfortegnelse

Åben
1

Godkendelse og gennemgang af dagsorden

1

2

Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. september 2018 i By- og
Landskabsforvaltningen

2

3

Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.012 og Lokalplan 7-2-104 Boliger og rekreativt
område, Hadsundvej, Gistrup (1. forelæggelse)

5

4

Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7.103, Vindmøller Nørrekær
Enge II (2. forelæggelse)

11

5

Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudviklingsplan for Vadum

19

6

Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudvikling i det nordlige Nørresundby

23

7

Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Området ved Kummerowsvej,
Nørresundby

27

8

Godkendelse af opsamling på fordebat. Nyt erhvervsområde ved Humlebakken og
Langagervej

31

9

Godkendelse af opsamling på fordebat. Nyt boligområde i St. Restrup

34

10

Drøftelse af Temadrøftelse vedr. Kommuneplanrevision 2019 - Retningslinjer

41

11

Godkendelse af bygningsforbedringsbeslutning (nedrivning) efter byfornyelseslovens §
8 for ejendommen Kirkevej 2, Barmer 9240 Nibe

44

12

Godkendelse af fastsættelse af pris på erhvervsareal beliggende Charles Lindbergs Vej i
Vadum

48

13

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling

51

14

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje

52

15

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur

53

16

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service

54

17

Orientering fra rådmand og direktør

55

18

Eventuelt

56

19

Godkendelse af referat

57

By- og Landskabsudvalget

Tid

Torsdag 8. november 2018, kl. 08.30

Sted

Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Afbud

Per Clausen

Til stede

Jan Nymark Thaysen, Hans Henrik Henriksen, Vibeke Gamst, Helle Frederiksen, Henrik
Hyldig Nielsen, Ole Risager

Øvrige
deltagere

Direktør Christian Bjerg, Jurist Bettina Vitnes

Øvrige
oplysninger

Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen deltog under pkt. 3 + 6-13 Stadsgartner Kirsten Lund
Andersen deltog under pkt. 15 Afdelingsleder Niels Sloth Christiansen deltog under pkt. 15
Afdelingsleder Torben Kjeldgaard Larsen deltog under pkt. 16
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Punkt 1.

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

Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. september 2018 i By- og
Landskabsforvaltningen
2018-026402
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender virksomhedsrapporten
pr. 30. september 2018.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sagen vedrører den sjette økonomiopfølgning på By- og Landskabsforvaltningens område i 2018.
Som i de foregående år skal Virksomhedsrapporten godkendes i By- og Landskabsudvalget og derefter
indgå i rapporteringen til Magistrat og Byråd. Der rapporteres om forventning om afvigelser i forhold til
korrigeret budget fra udvalgene og samtidig redegøres for de handlinger, der iværksættes for at sikre
budgetoverholdelse.
Rapportering for By- og Landskabsforvaltningen bliver fremsendt til By- og Landskabsudvalget hver måned.
Virksomhedsrapporten er opdelt i forvaltningens politikområder/driftsområder og strategier.
På By- og Landskabsudvalgets møde vil virksomhedsrapportens indhold og opbygning blive gennemgået.
Den kommenterede virksomhedsrapport pr. 30. september 2018 forventes behandlet i Magistraten den 5.
november og i Byrådet den 12. november 2018.
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Bilag:
Virksomhedsrapport 2018 pr. 30. september 2018 i By- og Landskabsforvaltningen
Virksomhedsrapport 2018 pr. 30. september 2018 i By- og Landskabsforvaltningen - Bilagshæfte
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Punkt 3.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.012 og Lokalplan 7-2-104 Boliger og rekreativt
område, Hadsundvej, Gistrup (1. forelæggelse)
2017-029664
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 7.012.
forslag til Lokalplan 7-2-104.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 9 uger (grundet jul).
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at nye boliger får
adresse til den eksisterende vej Dragehøjvej.
Beslutning:
Indstillingens 1. "at" anbefales.
Indstillingens 2. "at" godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 2,4 ha og området er centralt beliggende i Gistrup by. Området
anvendes i dag til boldbaner. I den vestlige del af området bliver der mulighed for at etablere ny
boligbebyggelse i form af 6000 bruttoetagemeter eller det der ca. svarer til 50 nye boliger (alt efter boligtype).
Den østlige del af lokalplanområdet skal fungere som et parklignede rekreativt område med mulighed for
regnvandsbassin samt et forenings-/fælleshus. Området skal vejbetjenes fra Hadsundvej. Mellem Lyngtoften
og Hadsundvej skal laves en ny sti, som skal forbinde det rekreative område med resten af byen.
Tidsplan
Fordebat
Opsamling på fordebat/borgermøde i By- og Landskabsudvalget behandlet på mødet den 22. juni 2017
(punkt 9).
Forventet endelig godkendelse
Planerne forventes godkendt i foråret 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 7-2-104
Kommuneplantillæg 7.012
Oversigtskort
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Formål og baggrund
I forbindelse med budgetforhandlingerne 2017 blev det besluttet, at provenuet fra salget af et kommunalt ejet
areal ved Spar Es i Gistrup (rammeområde 7.2.R2), kan anvendes til projekter ved skolen/idrætsforeningen,
såfremt der er lokal opbakning til dette. På baggrund heraf har der været igangsat en proces med afklaring
af den lokale opbakning. Tovholder på sagen har været Sundheds- og Kulturforvaltningen i tæt samarbejde
med By- og Landskabsforvaltningen.
Aalborg Kommune, Lundby Krat Boldklub (LKB) og Gistrup Samråd har afholdt borgermøde i Gistrup den 4.
maj 2017. Frem til borgermødet har der været afholdt flere møder med samrådet og de lokale foreninger om
sagen og den fremtidige brug af arealerne ved Spar Es. På baggrund af drøftelserne på møderne anbefales
en fordeling med 2/3 boliger med en bebyggelsesprocent på 40 og det resterende areal til fortsat rekreativ
brug. Invitation til borgermødet har været sendt til samtlige husstande i og ved Gistrup. På borgermødet
deltog ca. 200 borgere.
På borgermødet var der mulighed for at deltage i workshops over 3 emner:
1. Projekt ved skolen. Hvad er elementerne i projektet, og hvad kunne projektet også indeholde?
2. Idéer og ønsker til indhold i nyt foreningshus/forsamlingshus
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3. Ønsker og idéer til nybyggeri og grønne arealer på arealerne ved Spar Es.
På workshop 3 modtog By- og Landskabsforvaltningen input til, hvordan rammeområde 7.2.R2 kan udvikles
med delvis boliger og delvis fortsat rekreativt areal.
Konklusionen på borgermødet var, at der overvejende var stemning blandt borgerne for, at det var en god
idé at arbejde videre med udnyttelse af kommuneplan-rammeområde til boligformål samt rekreativt område.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer følgende:
 Rammeområde 7.2.B1 udvides til også at omfatte den vestlige del af lokalplanområdet. Der bliver
mulighed for opførelse af boliger i form af tæt/lav boliger og etagebebyggelse i op til 2 etager samt
med en højde på maks. 8,5 m. Det er tydeliggjort i ramme 7.2.B1, at kommuneplanens retningslinje
6.1.2 skal følges. Retningslinjen omhandler udlæg af fælles udendørs opholdsareal.
 Den eksisterende ramme for området, ramme 7.2.R2, reduceres, således at afgrænsningen kun
omfatter den østlige del af lokalplanområdet. Kommuneplanrammen giver også mulighed for
etablering af regnvandsbassin og forenings-/fælleshus.
 Rammeområde 7.2.C2 reduceres en smule, således at rammeafgrænsningen mod
lokalplanområdets nordlige grænse følger eksisterende matrikulære skelgrænser.
 Retningslinje 2.1.1. og 3.1.1. er konsekvensrettet.
 Kommuneplanens illustrationskort er tilrettet mht. temaet grøn struktur.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere et nyt område til boligbebyggelse med en central beliggenhed i
Gistrup. Desuden giver lokalplanen mulighed for, at der etableres et nyt rekreativt område i byen. Det
rekreative område mod øst skal desuden rumme mulighed for et regnvandsbassin samt et forenings/fælleshus.
Da området er omgivet af eksisterende bebyggelse er der stillet krav om, at bebyggelsen skal tilpasses i
volumen og arkitektonisk udtryk. Der er blandt andet krav til bebyggelsens højde og tagform samt til,
hvordan udvendige trapper eller altangange skal indpasses. Det er ønsket, at området skal rumme
bebyggelse med en nutidigt arkitektonisk formsprog og have et højt kvalitetsniveau. I lokalplanens
redegørelse ses referencefotos mht., hvad der menes med nutidigt arkitektonisk formsprog.
Bebyggelsen placeres omkring to boligveje eller fællesstrøg. Omkring hvert fællesstrøg placeres en
bebyggelsesenklave. Hver bebyggelsesenklave skal baseres på samme arkitektoniske tema. Fællesstrøg
skal udformes som attraktive gaderum, hvor folk kan mødes, og livet kan udfoldes. For at skabe et dynamisk
gaderum er der bestemmelse om, hvordan husene skal placeres. Der kan således etableres maks. 6
samlede boligenheder, og hver bebyggelsesvolumen skal vinkles i forhold til hinanden for at skabe variation
og dynamik i bebyggelsen og fællesstrøget.
Da lokalplanområdet først bliver separatkloakeret om en årrække, og det fælles kloaksystem er hårdt
belastet, skal regnvand forsinkes i området. Der er derfor mulighed for at etablere et regnvandsbassin. Da
området ligger tæt på kildeplads til indvinding af drikkevand, kan der dog ikke ske nedsivning af regnvand fra
befæstede arealer. Derfor indrettes regnvandsbassin også med en beskyttende membran. Bassinet
etableres sandsynligvis som et tørt bassin med lavt hældende brinker, og der vil være mulighed for at
anvende området til eksempelvis boldspil.
Der findes en del bevaringsværdig beplantning inden for området, hvorfor lokalplanen indeholder
bestemmelser til sikring af denne. Desuden er det planen, at der gennem det bebyggede område skal
etableres en grøn korridor, som skal gives en størrelse og udformning, som gør den anvendelig til fælles
mødested. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at området mod øst skal anlægges med rekreative
funktioner, og at området skal have stiadgang til Lyngtoften og Hadsundvej for koble området op til resten af
byen.
Da der er niveauforskel mellem den østlige og vestlige del af området, skal der ske en terrænregulering af
den vestlige del. Dette gøres for at gøre det muligt at kloakere området samt lede regnvand til
regnvandsbassin. Uforurenet overskudsjord fra etablering af regnvandsbassin, veje og stier samt i
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forbindelse med sandpuder til bebyggelse kan eventuelt anvendes til at hæve terrænet, således at
jordbalancen opretholdes.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Hadsundvej, og i den forbindelse udvides den eksisterende
vejadgang. Der er derfor udarbejdet et udkast til en midlertidig deklaration (vedlagt som bilag), som skal
sikre dette i forhold til nabo.
Nordjyllands Historiske Museum har gjort opmærksom på, at museet kan have væsentlige arkæologiske
interesser i lokalplanområdet. Der er dog ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en forundersøgelse af, om
der kan påvises væsentlige fortidsminder.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra Hadsundvej via en forgrening af den eksisterende vej Dragehøjvej. Den
nye boligvej vil derfor kunne kaldes Dragehøjvej.
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 betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt
ved salg af arealet. Der kan blive udgifter til arkæologiske udgravninger.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 7.012 for boligområde, rekreativt område og centerområde, Hadsundvej,
Gistrup
Udkast til lokalplan 7-2-104 Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup
Udkast til deklaration til sikring af vejadgang til Hadsundvej
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Punkt 4.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7.103, Vindmøller
Nørrekær Enge II (2. forelæggelse)
2014-2818
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 10.014 endeligt med nedenstående ændringer.
Lokalplan 10-7-103 endeligt med nedenstående ændringer.
Den sammenfattende redegørelse for vindmøller Nørrekær Enge II.
Udkast til VVM-tilladelse for opstilling af 16 vindmøller i Nørrekær Enge, Aalborg Kommune, med
en totalhøjde på minimum 149 meter og maksimalt 150 meter.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
Miljøstyrelsen kontaktede under høringen forvaltningen i forhold til en afklaring af, om det var vurderet hvorvidt
planernes bestemmelser for reklamer/logo på møllerne kunne komme i strid med Naturbeskyttelseslovens
forbud mod reklamer i det åbne land.
De to kommuner har vurderet, at det ikke kan afvises, at formuleringen i planforslagene kan medføre, at der
opstår situationer om logoer på møllerne som kan komme i strid med Naturbeskyttelseslovens §21. Det er
derfor meddelt Miljøstyrelsen, at kommunerne i den sammenfattende redegørelse og den politiske behandling
af planforslagene vil indstille, at det kun er vindmølleproducentens logo, der kan opsættes på vindmøllerne.
Det medfører nedenstående ændringer i kommuneplantillæg og lokalplan.
I retningslinje 14.2.4 ”Udformning og udseende” fastholdes den eksisterende formulering: ”Vindmøllerne må
ikke forsynes med iøjnefaldende udsmykning, skilte, tekster mv. Dog må vindmølleproducentens logo
(firmanavn) være synligt på vindmølletoppen (huset), såfremt det ikke vurderes at fremtræde visuelt
dominerende i forhold til omgivelserne”. Det vil sige, at tilføjelsen fra forslaget om at det også omfattede
”vindmølleopstillers eller vindmølleejers logo” fjernes fra kommuneplanen.
Forslag til ændringer i lokalplan
Lokalplanens redegørelse
I afsnittet ”Lokalplanens indhold” ændres under ”Bebyggelsens udseende” sætningen: ”Der må
ikke opsættes reklamer eller skilte inden for lokalplanområdet, men mølleproducentens eller
mølleopstillerens logo tillades på hver side af den enkelte mølles nacelle (generatorhus)” til ”Der
må ikke opsættes reklamer eller skilte inden for lokalplanområdet, men mølleproducentens logo
tillades på hver side af den enkelte mølles nacelle (generatorhus)”.
I afsnittet ”Lokalplanens indhold” under ”Bebyggelsens udseende” tilføjes til sidst: ”Teknik- og
koblingshuse skal etableres med grønne tage (f.eks. græs)”.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 6.2 ændres formuleringen ”Mølleproducentens eller mølleopstillerens logo tillades på den
enkelte mølles nacelle (generatorhus)” til ”Mølleproducentens logo tillades på den enkelte
mølles nacelle (generatorhus)”.
I pkt. 6.4 tilføjes: ”Teknik- og koblingshuse skal etableres med grønne tage (f.eks. græs)”.
Beslutning:
Udsat.
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Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Planerne giver mulighed for opstilling af 16 vindmøller på 149-150 meters højde i Aalborg Kommunes del af
Nørrekær Enge. Møllerne skal etableres på fire parallelle rækker (parallelt med den eksisterende række
vindmøller i området). Samtidig giver tilsvarende planer i Vesthimmerland mulighed for opstilling af 20
vindmøller i Vesthimmerlands Kommunes del af Nørrekær Enge. Møllerne skal hen over kommunegrænsen
opstilles på parallelle og ubrudte rækker som en samlet opstilling.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget på møde 17. september 2014 (punkt 7)
Fordebatten var i perioden 1. oktober - 5. november 2014.
Der blev afholdt et informationsmøde i Farstrup den 26. november 2014.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget på møde 26. maj 2016 (punkt 11)
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 4. maj 2017 (punkt 2)
Magistratens møde 15. maj 2017 (punkt 3)
Byrådets møde 22. maj 2017 (punkt 2).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 29. maj til og med 18. august 2017.
Borgermøde
Der har været afholdt borgermøde om planerne den 15. juni 2017 i Farstruphallen.
Link til digitale planer
Lokalplan 10-7-103
Kommuneplantillæg 10.014
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Nørrekær Enge er et af de ni områder, der blev peget på til opstilling af vindmøller i vindmølleplanen fra
september 2013. På baggrund heraf har kommunen modtaget en ansøgning om opstilling af 16 vindmøller i
Nørrekær Enge.
Nørrekær Enge er beliggende hen over kommunegrænsen mellem Vesthimmerland og Aalborg. I 2009 blev
der opstillet 13 vindmøller i Nørrekær Enge – 7 i Vesthimmerlands Kommune og 6 i Aalborg Kommune. I
kommuneplanen er det fastlagt, at yderligere planlægning i området skal ske i samarbejde med
Vesthimmerlands Kommune, så der kan udarbejdes et sammenhængende og ensartet projektet hen over
kommunegrænsen.
I forbindelse med fordebatten blev det fra kommunernes side præciseret, at det var en forudsætning for
igangsætning af den egentlige planproces, at der skulle være enighed om ét projekt for hele området – et
projekt der omfattede både Vattenfalls projekt og de private lodsejeres projekter.
Dette fælles projekt modtog kommunerne i marts 2016. Det bestod af i alt 40 vindmøller – 24 i
Vesthimmerlands Kommune og 16 i Aalborg Kommune.
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Ud over hovedforslaget på 40 vindmøller er der i Miljørapporten gennemgået 4 forskellige
scenarier/alternativer med et færre antal vindmøller (henholdsvis 28, 34, 36 og 37).
Kommuneplantillæggets indhold
I kommuneplanens hovedstruktur er der under hovedtemaet ”Det åbne land” fastlagt, at Aalborg skal være
en klima- og energiansvarlig kommune. I 2050 skal Aalborg Kommune være uafhængig af fossile brændsler
og 80% af elforbruget skal dækkes af strøm produceret af vindmøller.
Opstilling af vindmøller til at realisere klimamålene kan have konsekvenser for naboer, den visuelle
oplevelse af landskabet mv. Det betyder, at kommunen i nogle områder må gå på kompromis med nogle
andre interesser i det åbne land. Kommunen prioriterer således placeringen af energianlæg i det åbne land.
I forbindelse med planlægningen udarbejdes kommuneplantillæg 10.014, med følgende indhold.
Kommuneplanens retningslinjer tilpasses det konkrete projekt med opstilling af 16 vindmøller med en
totalhøjde på op til 150 meter ved Nørrekær Enge. Det berører følgende retningslinjer:





14.2.1 Vindmøller; afgrænsning og det maksimale antal vindmøller.
14.2.4 Vindmøller, udformning og udseende. I Nørrekær Enge skal forholdet mellem rotordiameter
og navhøjden være minimum 10%.
14.2.15 Vindmøller Nørrekær Enge; Ny retningslinje – 6-22 vindmøller på maksimalt 150 meter.
11.2.3 Øvrige landområder; Vindmølleområdet udtages af afgrænsningen.

Kommuneplanens rammer ændres, så det sikrer mulighed for at opstille vindmøllerne. Det berører følgende
kommuneplanrammer:




10.7.V1 Vindmøller Nørrekær Enge; Geografisk afgrænsning, 6-22 møller op til 150 meter, fem
parallelle rækker.
10.7.L1 Kølby; Ny ramme for Kølby, hvor afgrænsningen er reduceret mod nord.
10.7.4.B.3 Kølby; kommuneplanrammen udgår.

Ud over de nævnte retningslinjer og rammer berører området til vindmøller andre udpegninger i
kommuneplanen, men dog ikke forhold der er uforenelige.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen fastsætter bestemmelser, der muliggør opstilling af 16 vindmøller med en totalhøjde på op til
150 meter i Nørrekær Enge. Lokalplanen fastsætter vindmøllernes placering under hensyntagen til naboer
samt landskabs- og naturinteresser, ligesom der er sikret vejadgange til området og de enkelte vindmøller.
Desuden er der fastsat bestemmelser i forhold til at sikre et ensartet udseende af vindmøllerne i forhold til
bl.a. højde, dimensioner og afmærkning, samt krav til reetablering af området.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 10-7-101 Vindmøllepark ved Nørrekær Enge,
Landområde Nibe. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 10-7-103 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 omhandler overskrifterne:





Integrering af miljøhensyn i planen
Behandling af udtalelser indkommet i offentlighedsfasen
Valg af plan ud fra de behandlede alternativer
Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen
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Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som et selvstændig bilag.
Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
Miljøkonsekvensrapport for Vindmøller Nørrekær Enge II har været i offentlig høring sammen med planerne.
Den har været offentliggjort som en del af Miljørapporten nævnt ovenfor - ”Vindmøller ved Nørrekær Enge II
– Miljørapport”. Bemærkninger er beskrevet i det vedlagte bilag ”Oversigt over høringssvar og forvaltningens
bemærkninger – vindmøller Nørrekær Enge II”.
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 et selvstændig bilag.
Byrådets endelige godkendelse af planerne betyder, at kommunen giver VVM-tilladelse til opsætning af 16
vindmøller med en højde på max. 150 meter i Nørrekær Enge, Aalborg Kommune. I tilladelsen fremgår en
række vilkår for opsætningen af møllerne.
VVM-Tilladelsen er vedlagt som selvstændigt bilag.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
Den grønne ordning i VE-loven gav kommunen mulighed for at søge om tilskud hos Energinet.dk til at
dække omkostninger til projekter, der styrker landskabelige eller rekreative værdier eller til kulturelle og
informative aktiviteter. Denne ordning er ophørt med virkning fra 21. februar 2018, så alene møller som var
opstillet og nettilsluttet inden denne dato kan opnå støtte. Beløbets ville være fastsat ud fra størrelsen på de
opsatte vindmøller, og ville for de 16 møller i Aalborg Kommune have udgjort ca. 5 mio. kroner.
Vattenfall har i mail den 7. august 2017 skrevet: ”Det har det sidste stykke tid været fremme i pressen, at den
grønne ordning bortfalder i februar 2018, og i den forbindelse vil Vattenfall gerne præcisere at: Hvis den
grønne ordning bortfalder og der ikke kommer noget andet tilsvarende tilskud, så vil Vattenfall dække op til
samme beløb som den nuværende grønne ordning pr mølle, for de møller som Vattenfall ejer på
opstillingstidspunktet”.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget i alt 68 indsigelser og bemærkninger til planforslagene. 31 er sendt til begge kommuner,
mens 21 alene er sendt til Vesthimmerland og 16 alene er sendt til Aalborg. Begge kommuner har modtaget
høringssvar fra Viborg Stiftsøvrighed og Erhvervsstyrelsen vedr. Næsborg Kirke samt Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse vedr. radar. Disse indsigelser har vetovirkning, så der ikke kan ske endelig vedtagelse af
planerne, før der er opnået enighed i dialog med disse myndigheder.
Alle indsigelser og bemærkninger er behandlet i vedlagte bilag ”Oversigt over høringssvar og forvaltningens
bemærkninger – vindmøller Nørrekær Enge II”, ligesom alle indsigelser og bemærkninger er vedlagt som
bilag.
De indsendte indsigelser og bemærkninger kan inddeles i følgende hovedtemaer:
 Antallet af møller. Ønsker møller taget ud af projektet mod vest og øst. Ikke flere møller i Nørrekær
Enge. Stil dem op på havet i stedet.
 Forsvarets Bygningstjeneste. Indsigelse i forhold til risikoen for at vindmøllerne kan genere
radaranlæg – henholdsvis Forsvarets radar i Svinkløv og Naviair’s radar i Aalborg. Der er risiko for at
vindmøllerne kan forstyrre radarbilledet. Forsvarets Bygningstjeneste ønsker derfor en analyse, som
kan afklare eventuelle negative effekter og afværgeforanstaltninger.
 Den grønne ordning, tilskud. Frygter midlerne ikke går til lokalområdet. Kompensation hjælper ikke
på de store gener.
 Højspændingsledninger. Brugt 170 mio. på at sanere højspændingsledninger ved Aggersund.
 Lokalsamfundet. Nogle tjener penge, andre får gener. Det splitter lokalområdet.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 08.11.2018
kl. 08.30

Side 16
6 afaf857

By- og Landskabsudvalget










Lydafmærkning. De 13 eksisterende møller generer allerede. Det bliver endnu værre med yderligere
40 møller.
Indsigt til og fra Næsborg Kirke vil blive forringet betydeligt på grund af vindmøllerne. Enkelte
efterlyser visualiseringer, der viser vindmøllerne i forgrunden i forhold til kirken. Viborg Stiftsøvrighed
og Erhvervsstyrelsen har gjort indsigelse med henvisning til beskyttelsesinteresserne for Næsborg
Kirke. Erhvervsstyrelsen har gjort gældende, at der er tale om en national beskyttelsesinteresse.
Nørrekær Enges Vindmølleforening. Nogle tilslutter sig foreningens krav om lokalt og fondsejede
møller. Andre føler sig vildledt af foreningen.
Det offentlige møde. Flere er utilfredse med at Vattenfall var ordstyrer og mener, at der var for lidt tid
til spørgsmål.
Skyggeforhold. Nogle oplever allerede skygger fra de eksisterende 13 vindmøller.
Støj. Mange påpeger her frygten for især lavfrekvens støj.
Visualiseringer. Flere ønsker visualiseringer fra deres ejendom, og nogle mener de er misvisende.
Værditab. Mange frygter at deres ejendomme mister værdi.

Nørrekær Enges Vindmølleforening
I maj måned 2017 underskrev Vattenfall og Nørrekær Enges Vindmølleforening en hensigtserklæring med
henblik på at søge et større lokalt ejerskab i form af lokalt ejede fondsmøller. Idet ministeren har afvist
lokalforeningens ansøgning om dispensation til selv at forestå udbuddet af VE-anparter, bliver det jf.
lokalforenings aftale med Vattenfall så Vattenfall som står for selve opstillingen af alle møllerne (undtagen de
7 private møller).
Vattenfall og Lokalforeningen har siden forhandlet med henblik på, at få hensigtserklæringen udmøntet i en
konkret aftale. Her i slutningen af oktober 2018 er der imidlertid fortsat ikke opnået enighed om en konkret
aftale mellem parterne, idet der fortsat er punkter i aftaleudkastet som parterne ikke er nået til enighed om.
Som det fremgår af en del af de høringssvar, der er afgivet i den offentlige høring hen over sommeren 2017,
er der mange svar fra især lokalområdet som kobler deres accept af vindmølleprojektet sammen med, at der
er en aftale om lokalt medejerskab til en del af mølleprojektet.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 10.014 Vindmøller Nørrekær Enge
LP 10-7-103 Vindmøller Nørrekær Enge II - forslag til offentlig høring
Vindmøller Nørrekær Enge II - Miljørapport
Vindmøller Nørrekær Enge II - Visualiseringsrapport
Vindmøller Nørrekær Enge II - Ikke-teknisk resume
Sammenfattende redegørelse Nørrekær Enge II - endelig
Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger - bilag til Sammenfattende redegørelse
Aalborg Kommunes høringssvar
Aalborg Kommunes høringssvar - bilag 1-21
Høringssvar sendt til kun Vesthimmerlands Kommune
VVM-tilladelse Nørrekær Enge II - UDKAST
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Punkt 5.

Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudviklingsplan for Vadum
2018-027791
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af
ovennævnte fordebat på 4 uger.
Beslutning:
Udsat.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

Formål
Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Vadum. Derfor er der udarbejdet et
debatoplæg bestående af en flyer og et debathæfte som optakt til en debat om, hvordan byen skal udvikles
de kommende 12 år. Byudviklingsplanen for Vadum skal sikre, at byrådets mål og strategier fra Fysisk Vision
2025 omsættes til konkret planlægning i Vadum. Byudviklingsplanen skal skabe rammerne for synergi og
helhed, så der kan opnås en målrettet og koordineret indsats af offentlige og private investeringer til
byforskønnelse og byudvikling.
Der er nedsat en projektgruppe på tværs af By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen,
som har bidraget til debatoplægget. Der har været afholdt møder med Vadum Samråd og interessenter der
har bidraget til debatoplæggets indhold.
Vadum har ca. 2.300 indbyggere og er beliggende tæt på Aalborg, Nørresundby og den overordnede
infrastruktur. Derudover er Vadum kendetegnet ved et bredt og stærkt foreningsliv. Ifølge den seneste
befolkningsprognose forventes en stigning i antallet af borgere i Vadum på ca. 7% over de næste 12 år
svarende til ca. 150 personer svarende til mellem ca. 75 og 115 boliger. Borgerne er karakteriseret ved at
husstandsindkomsten er højere i Vadum end gennemsnittet for Aalborg Kommune. Borgerne er også
karakteriseret ved at der er procentvis flere med en erhvervsfaglig og mellemlang uddannelse i Vadum end i
gennemsnittet for Aalborg Kommune. Parcelhuse udgør ca. 65 %, række-/kæde- og dobbelthuse udgør ca.
20 % og etageboliger ca. 15 %. I Vadum er der også ca. 150 almene boliger.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 08.11.2018
kl. 08.30

Side 20
2 afaf457

By- og Landskabsudvalget
Processen med udarbejdelse af en byudviklingsplan for byen skal dels bestå i en opdatering af
kommuneplanen, men også medføre konkrete bud på projekter til en forbedring af byen og understøtte den
retning som byen udvikles i.
Debatoplægget indeholder en række debatspørgsmål. Ovenstående kort viser hvilke områder, der muligvis
kan komme i spil. Et af formålene med debatperioden er også at få eventuelle andre spændende
indfaldsvinkler til byens udvikling frem i lyset, herunder konkrete tiltag/projekter i byen.
Som et led i debatfasen vil ”Debat byudviklingsplan Vadum” sammen med flyeren ”Deltag i debatten om
Vadum”, efter By- og Landskabsudvalgets godkendelse, blive offentliggjort i perioden fra 12. november til
10. december 2018. I forbindelse med offentliggørelsen af debatoplægget afholdes der borgermøde i Vadum
den 20. november 2018.
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Bilag:
Debat - Byudviklingsplan Vadum
Flyer - Deltag i debatten om Vadum
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Punkt 6.

Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudvikling i det nordlige
Nørresundby
2018-035555
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af
ovennævnte fordebat på 8 uger.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

Sammenhæng med anden planlægning i Nørresundby
Fordebatten og den efterfølgende planlægning skal samtænkes med igangværende projekter og planer i
Nørresundby herunder Byudviklingsplanen for Nørresundby – vi sætter ikke udviklingen i stå!
Formål
Fordebat
Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for et område i det nordlige Nørresundby. Det
betyder, at der skal udarbejdes nye planer, og i den forbindelse vil kommunen gerne høre, hvilke ønsker og
idéer borgerne har til udviklingen.
Fordebatten og den efterfølgende planlægning indgår som en del af projektet ”Løvvangen Inbetween”, som
blev iværksat samtidigt med, Byrådet besluttede at nedlægge Løvvangskolen i forbindelse med Budget
2017.
Nu indbydes der til en debat, hvor alle i perioden fra d. 15. november 2018 til d. 10. januar 2019, har
mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.
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Der vil også blive afholdt et borgermøde d. 27. november. Her vil der være mulighed for at høre mere om
de foreløbige tanker, der er for området, og der vil være mulighed for at drøfte idéer og ønsker.
Formål med planlægningen
Aalborg Kommune ønsker at planlægge for et ca. 25. hektar stort areal som strækker sig over 2 forskellige
bydele i Nørresundby – hhv. Skansekvarteret og Løvvangen. Området er gennemskåret på midten af
Forbindelsesvejen, som også danner grænse mellem de 2 bydele.
Området er særdeles attraktivt beliggende tæt på naturen og tæt på byen, og rummer flere potentialer og
projekter, som bør ses i en sammenhæng for at sikre fælles retningslinjer for en god og bæredygtig
byudvikling og nye planer.
Blandt aktuelle og fremtidige projekter og projektønsker i området kan bl.a. nævnes:
- Omdannelse og salg af Løvvangskolens arealer.
- Flytning af de kommunale plejeboliger på Syrenbakken i 2021 og efterfølgende omdannelse og salg
af de eksisterende bygninger på Syrenbakken.
- Falck ønsker at afvikle sin ejendom i området og udvikle den til andet formål.
I forbindelse med konkretisering af planer for projektet ”Løvvangen Inbetween” har der været afholdt flere
møder med interessenter i området. På møderne er der givet udtryk for, at området mangler et centralt
mødested efter skolens lukning – gerne for alle generationer, etnicitet og interesser.
Byrådet har, i forbindelse med beslutningen om nedlæggelse af Løvvangskolen og igangsættelse af
projektet ”Løvvangen Inbetween”, udtrykt ønske om, at en del af området skal omdannes til boligformål.
Dertil kommer, at der skal findes plads til nogle af de funktioner, der tidligere havde til huse i Løvvangskolens
bygninger, bl.a. børnetandplejen og sundhedscenter. Derudover skal der tages højde for behovet for
placering af en evt. ny børneinstitution i området.
Gennem planlægningen skal det afklares, hvordan de givne forudsætninger og de mange forskellige behov
og ønsker kan samtænkes i en ny plan, der giver et samlet løft til hele området, og som efterfølgende kan
udmøntes i lokalplaner.
Debatemner
Hvad gør området til et godt sted at bo, og hvordan sikres en bæredygtig udvikling?
Som inspiration til debatten, har kommunen udpeget en række emner, som kan have betydning for en god
og bæredygtig byudvikling. Disse er:
-

Identitet
Byliv og mødesteder
Grønne områder
Mobilitet

Listen er ikke udtømmende, og kommunen ser frem til at høre borgernes meninger.
Der henvises til bilag 1, debatfolder ”Debatoplæg om byudvikling i det nordlige Nørresundby”.
Debatfolderen vil, efter By- og Landskabsudvalgets godkendelse, blive offentliggjort i perioden fra 15.
november 2018 til 10. januar 2019 som led i debatfasen.
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Bilag:
Debatoplæg om byudvikling i det nordlige Nørresundby
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Punkt 7.

Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Området ved Kummerowsvej,
Nørresundby
2018-083691
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af
ovennævnte fordebat på 4 uger.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Processen for fordebat for området ved Kummerowsvej skal samtænkes med igangværende projekter og
planer i Nørresundby herunder Byudviklingsplanen for Nørresundby – vi sætter ikke udviklingen i stå!
Oversigtskort

Formål
Området afgrænses af Thistedvej, Lindholm Brygge samt Lindholm Strandpark og Limfjorden. Det er et
meget blandet område både i forhold til anvendelser, bygningsudtryk og bygningsstørrelser. I
kommuneplanen er området udlagt til en anvendelse til blandet bolig og erhverv. Det har også været den
faktiske anvendelse gennem mange år, hvor virksomheder, service og butikker har ligget side om side med
boligerne i området.
Over de seneste år er der sket en udvikling i området, hvor nogle af de funktioner, der har karakteriseret
området, ikke længere er der. Det har skærpet interessen for at omdanne nogle af erhvervsejendommene i
området til andre formål – primært boligformål.
Den udvikling gør det nødvendigt at kigge på området overordnet set. Det eksisterende plangrundlag skal
revideres, med udgangspunkt i hvad det er området fremadrettet skal kunne. Hvordan skal de forskellige
delområder og anvendelser spille sammen internt i området, og hvordan skal området spille sammen med
de omkringliggende funktioner.
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Det er et område med en central beliggenhed, og en beliggenhed tæt på fjorden og store rekreative arealer.
Det er kvaliteter, der skal bringes i spil i den fremtidige udvikling af området, så der opnås et område med
kvalitet og sammenhæng på tværs af boligtyper og forskellige funktioner og anvendelser. Det handler blandt
andet om at sikre en god vægtning mellem byggemulighederne i området og de gaderum og byrum, der skal
skabes i et omdannet byområde. Her vil der være et helt andet fokus end tidligere på at sikre gaderum og
fælles friarealer til gavn for både det enkelte byggeri, men i høj grad også for området som helhed.
På den baggrund gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra 14. november til 12. december 2018 har
mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for det videre planarbejde.
Hvad kigger vi særligt på i denne sag?




Hvilke boligtyper skal der arbejdes med, og hvordan omsættes det i byggeretter i de enkelte
delområder?
Hvordan skal den fremtidige vejadgang til området være – skal alle adgange til Thistedvej opretholdes
eller kan det tænkes anderledes?
Hvordan sikres sammenhængen mellem det bebyggede område og de rekreative kvaliteter i området
ved Lindholm Strandpark?

Brevet ”Deltag i debatten” vil efter By- og Landskabsudvalgets godkendelse blive offentliggjort i perioden fra
14. november 2018 til 12. december 2018 som led i debatfasen.
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Bilag:
Kummerowsvej - deltag i debatten
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Punkt 8.

Godkendelse af opsamling på fordebat. Nyt erhvervsområde ved Humlebakken og
Langagervej
2016-069496
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes
forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune har løbende modtaget forespørgsler om muligheden for at planlægge for detailhandel, på
arealet beliggende på hjørnet mellem Humlebakken og Langagervej. For at kunne udarbejde en ny lokalplan
for det pågældende areal skal der udarbejdes et kommuneplantillæg. Der er derfor gennemført en fordebat,
hvor alle har haft mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for det videre
planarbejde.
Fordebatten er nu slut og har kørt i perioden 21. september til den 5. oktober 2019. Aalborg Kommune har
modtaget 1 henvendelser.
1.

Vejdirektoratet

Henvendelse og svar.
1. Bemærkning fra Vejdirektoratet.
- Ejendommen der planlægges for grænser op til tilslutningsanlæg nr. 25, motorvej E45. Af
hensyn til trafikafviklingen i tilslutningsanlægget forudsætter Vejdirektoratet, at arealet
planlægges uden adgange til eller fra tilslutningsanlægget og højresvingsbanen på
Humlebakken.
- Der er på ejendommen den 23. maj 2013 tinglyst en 10 m vejbyggelinje fra vejskel langs
tilslutningsrampen. Vejbyggelinjebestemmelsen er pålagt efter vejloven for at sikre motorvejenes
udvidelse og af hensyn til færdslens tarv.
Svar: Taget til efterretning og indgår i den videre planlægning.
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Bilag:
Vejdirektoratets bemærkninger til fordebat om planlægning af areal ved Humlebakken og E45 ved
tilslutningsanlæg 25.pdf
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Punkt 9.

Godkendelse af opsamling på fordebat. Nyt boligområde i St. Restrup
2018-034144
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes
forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et nyt boligområde ved Restrup Kærvej i St. Restrup.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Oversigtskort

Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsudvalget godkendte på mødet den 24. maj 2018 punkt 10 igangsætning af fordebat for nyt
boligområde i St. Restrup. Fordebatten blev afholdt i perioden 30. maj – 27. juni 2018. Kommunen har
modtaget 8 skriftlige henvendelser.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gorm Lokdam, Restrup Kærvej 10, St. Restrup, 9240 Nibe
Ann og Holger Thomsen, Nibevej 431, St. Restrup, 9240 Nibe
Viggo og Birgit Salling, Restrup Kærvej 11, St. Restrup, 9240 Nibe
Hanne Kalaff, Restrup Kærvej 24, St. Restrup, 9240 Nibe
Ole og Vita Kvist, Restrup Kærvej 28, St. Restrup, 9240 Nibe
Jesper Brøndum-Nielsen, Bjerglundvej 25, 9240 Nibe
Erik Worm, Nibevej 402 A, St. Restrup, 9240 Nibe
Gorm Lokdam, Restrup Kærvej 10, St. Restrup, 9240 Nibe

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1a. Bemærkning fra Gorm Lokdam vedrørende udbygning med boliger og de trafikale forhold
Restrup Kærvej er allerede overbelastet trafikalt. Der er stor trafik til motortrafikvejen og mange tunge
køretøjer. Vejen er smal og går tværs gennem herregårdens gårdsplads, hvilket medfører dårlige
oversigtsforhold. De bløde og de ridende trafikanter har på grund af vejens bredde ingen mulighed for at
vige, når to køretøjer skal passere hinanden. En yderligere udkørsel fra et nyt boligområde er ikke
hensigtsmæssig og vil forøge trafikken på den i forvejen overbelastede vej.
Svar: Taget til efterretning.
I forbindelse med den videre planlægning er trafikafviklingen for bløde og hårde trafikanter et af de forhold,
der skal undersøges nærmere. Det skal vurderes, om der kan gøres noget konkret ved trafiksikkerheden, når
der nu kommer en ændret anvendelse og funktion af området langs Restrup Kærvej.
1b. Bemærkning fra Gorm Lokdam vedrørende fredsskov, kulturhistorisk landskab, arrondering mv.
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Det foreslåede område ligger op til historisk skovbryn på østsiden af Restrup Kærvej. Området er fredskov
og området ligger inden for skovlovens 300 meter beskyttelseszone, hvor bebyggelse kun kan finde sted
efter dispensation og afvejning af de landskabelige forhold. Placeringen vil betyde tab af områdets
landskabelige værdier.
Placeringen vil betyde, at kun 30% af arealet ligger op til den eksisterende landsbygrænse. Landsbyens
grænser er i forvejen mere spredte end hvad der er hensigtsmæssigt. Desuden er det foreslåede område en
lavning med tæt lerlag, der vil medføre en udfordring med afledning af overfladevand.
Svar: Taget til efterretning.
Ifølge kommunens registreringer er skovarealet på østsiden af vejen fredsskov, men det er ikke pålagt
nogen skovbyggelinje på vestsiden af Restrup Kærvej. Dette vil blive afklaret i den videre planlægning.
Uanset skovbyggelinje skal hele disponeringen af området forholde sig til de eksisterende forhold. Her er
kulturmiljøet omkring herregården en væsentlig parameter. En anden del af disponeringen af området er at
forholde sig til håndteringen af overfladevand. Der skal laves en samlet løsning for området, hvilket blandt
andet indebærer at der reserveres arealer til opsamling af overfladevand.
1c. Bemærkning fra Gorm Lokdam vedrørende alternativt forslag til placering af nyt boligområde
Er enige i behovet for at der udlægges et nyt område til bebyggelse. Mener udbygningen bør ske i
sammenhæng med den nuværende udstrækning af landsbyen, der ligger på og omkring hovedgården.
Hovedgården bør fortsat forblive centrum for bebyggelsen.
Behovet for boliger vil bedre kunne opfyldes på arealet på hjørnet af Nibevej og Restrup Kærvej. Her er der
ingen konflikt med skovloven, der er cykelstier og kollektiv trafik langs Nibevej, der er beboernes nærrute til
skole, indkøb mv. En udbygning her vil ikke forringe de trafikale forhold. Med denne placering vil 80% af
arealet ligge op til den eksisterende landsbygrænse, hvilket vi skabe bedre sammenhæng i byen.
Overfladevand vil kunne ledes til ejendommen øst for Restrup Kærvej, der har samme ejer. En bebyggelse
med nye boliger på herregårdens grund vil kunne bidrage til at opretholde herregården som landsbyens
centrum og sikring af det kulturhistoriske miljø. Desuden vil bebyggelsen kunne drage fordel af
ejendommens eksisterende forsyninger, vand, biofyr mv.
Svar: Ikke imødekommet.
Udgangspunktet for igangsætning af fordebatten var initiativgruppens forarbejde i forhold til den konkrete
placering af Restrup Fælled. Et af de væsentlige argumenter med denne placering er muligheden for at
skabe samspil med forsamlingshuset og de ting, der sker her. Der lægges derfor op til at fortsætte med den
konkrete placering. I den videre planlægning vil der være en række forskellige problemstillinger der skal
belyses nærmere, før det kan omsættes i et egentligt planforslag. Det omhandler blandt andet de trafikale
forhold og trafiksikkerheden på Restrup Kærvej. Selve områdets placering vurderes at kunne understøtte
herregården som et centralt element i St. Restrup.
2. Bemærkning fra Ann og Holger Thomsen vedrørende udbygning, fjernvarme, trafiksikkerhed og kollektiv
trafik
En fantastisk idé og god mulighed for at kunne blive boende i nærområdet – også som ældre. Kunne godt
tænke sig at der i forbindelse med byggeriet blev ført fjernvarme til St. Restrup. Føler sig lidt ”glemt”, da de
er presset til at bruge dyrere og måske mindre miljøvenlige varmekilder. Den tunge trafik og
trafiksikkerheden på Restrup Kærvej skal tages med i betragtningerne, hvilket også gælder mulighederne for
offentlig trafik.
Svar: Taget til efterretning.
Interessen for at få fjernvarme ført til St. Restrup bringes videre i forbindelse med den videre planlægning,
hvilket også gælder den kollektive trafik. Det skal underlægges en større vurdering, inden der kan tages
stilling til mulighederne her. I forhold til trafiksikkerheden på Restrup Kærvej, er det et væsentligt emne der
tages op i den videre planlægning.
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3. Bemærkning fra Viggo og Birgit Salling vedrørende tilpasning og udstykning af grund
Har indgået aftale med initiativgruppen om salg af jord til projektet. Synes det er et spændende projekt, med
nogle gode tanker bag. Håber at bebyggelsen kommer til at passe til området, Herregården og Friskolen.
Ønsker at der som en del af planlægningen kan blive mulighed for at udstykke en parcelhusgrund i
tilknytning til deres eksisterende ejendom.
Svar: Taget til efterretning.
Den konkrete planlægning for området skal sikre, at bebyggelsen og området som helhed kommer til at
danne en sammenhæng med omgivelserne og det eksisterende miljø. Udstykning af en grund i tilknytning til
den eksisterende ejendom vil blive afklaret i den videre planlægning. Det vil være en forudsætning, at det
rent trafikalt kan lade sig gøre at få en fornuftig vejadgang, ligesom det skal indgå i en naturlig sammenhæng
på vestsiden af Restrup Kærvej.
4. Bemærkning fra Hanne Kalaff vedrørende udvikling, trafiksikkerhed og kollektiv trafik
Godt initiativ så det fortsat er attraktivt at bosætte sig i St. Restrup. Generelt vigtigt at byen bevarer
landsbystilen, den eksisterende natur samt mulighed for dyrehold på ejendommene. Landsbystilen bør
fastholdes på Restrup Fælled, så det ikke kommer til at ligne et nyt villakvarter.
Trafikforholdene på Restrup Kærvej bør der tages hånd om. Den eksisterende fartgrænse på 60 km/t er ikke
tilstrækkeligt til at sikre de bløde trafikanter. Vejen er smal, der er tung trafik, skolebørn, cyklister og ryttere til
rideskolen. Det giver ofte ubehagelige situationer. Det kunne være godt, hvis der kunne arbejdes med
chikaner og en gangsti, så man kunne bevæge sig mere sikkert rundt.
Ønsker den kollektive trafik forbedret. Den er forringet meget, og nu kører metrobussen kun til Frejlev.
Svar: Taget til efterretning.
Den konkrete planlægning for området skal sikre, at bebyggelsen og området som helhed kommer til at
danne en sammenhæng med omgivelserne og det eksisterende miljø. I forhold til trafiksikkerheden på
Restrup Kærvej, er det et væsentligt emne, der tages op i den videre planlægning. Problemstillingen
vedrørende den kollektive trafik bringes videre, så der kan tages stilling til eventuelle muligheder for
forbedringer her.
5. Bemærkning fra Ole og Vita Kvist vedrørende trafik, adgang til Ny Nibevej og kollektiv trafik
Hilser byggeri af leje- og andelsboliger i et landligt miljø med fleksible rekreative faciliteter velkomment. Det
er dog af stor betydning, at landsbysamfundet forbliver en selvstændig landsby og ikke ender som en forstad
til Aalborg.
En udfordring vil dog være Restrup Kærvej, der allerede i dag er voldsomt belastet af tung trafik. Det er
vejen ikke bygget til. Det medfører støjgener for beboerne langs vejen, og cyklister, fodgængere og ryttere
færdes med livet på spil. En ny udstykning vil forstærke problemet og øge behovet for at få trafikken ledt
andre veje samt etableret cykel- og gangstier. Derfor foreslås en ny vestlig afkørsel til Ny Nibevej ved Frejlev
samt gennemkørselsforbud for lastbiler på Restrup Kærvej.
Busforbindelserne gennem St. Restrup byder ikke på en seriøs mulighed for transport. Der er for få afgange,
hvilket betyder at folk i stedet anskaffer bil nr. 2. Skal kollektiv transport være et realistisk alternativ, bør der
højst være ½ time mellem afgangene. Derfor foreslås, at de busser der i dag vender i Frejlev kunne fortsætte
til Sønderholm (eller Nibe som i ”gamle dage”).
Svar: Taget til efterretning.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 08.11.2018
kl. 08.30

Side 37
4 afaf757

By- og Landskabsudvalget
Se besvarelse til bemærkning 4. Forslaget om en ny vestlig afkørsel til Ny Nibevej vurderes vanskeligt at
kunne komme i spil. Dels er det en motortrafikvej, hvor antallet af overkørsler begrænses så vidt muligt, og
dels vil det være en dyr løsning. Endelig er det heller ikke en løsning, der er afsat midler til på budgettet.
I stedet vil fokus være på selve Restrup Kærvej.
6. Bemærkning fra Jesper Brøndum-Nielsen vedrørende trafik, transport, varme, udformning af boliger samt
stiforbindelser
Som udgangspunkt positivt indstillet over for projektet, men der er også udfordringer, der skal vurderes på.
Der bør laves ordentlige tilkørselsmuligheder for det nye område, hvor Restrup Kærvej kunne blive lavet med
ordentligt asfalt, vejsider og dobbeltrettet cykelsti. Det vil skabe bedre forhold for alle. Alternativt kunne der
tænkes i en ekstra tilkørsel til Ny Nibevej, f.eks. nordvest for Frejlev. Det vil aflast St. Restrup og Fælleden
for den tunge trafik, og give bedre mulighed for at etablere sammenhæng med forsamlingshuset. Dertil
kunne kan overvej at nedsætte fartgrænserne på alle sidevejene i byen til 40 km/t.
Med flere mennesker vil behovet for kollektiv trafik øges. Som det er nu, er man enten meget tidligt i Aalborg
eller også kommer man for sent. Det er et område, der i hvert fald ikke må blive mindre af.
Hvis der anlægges et nyt anlæg til opvarmning, kunne man med fordel tænke ”stort” og lave en løsning, der
favner alle i St. Restrup. F.eks. solfangeranlæg eller jordvarme. Så kunne de eksisterende boliger, der
ønsker det, blive koblet på. Alternativt vil det være oplagt at få fjernvarmen ”et lille nøk længere ud” fra
Frejlev.
Det vil være oplagt at bruge et landligt udtryk på de boliger, der skal bygges. Det vil være synd for området,
hvis der etableres boliger med alt for reflekterende og synlige flader, hvilket der er risiko for, hvis der
accepteres bebyggelse i mere end ét plan. De eksisterende læbælter i området bør bevares for at bevare
den landlige idyl og det naturlige ”look”.
Der er i dag et super stisystem i og omkring St. Restrup. Det ville være fantastisk at inddrage Fælleden i
stisystemet, med overvejelser om at stierne kunne være mere løbe- og cykelegnede.
Svar: Taget til efterretning.
Se besvarelse til bemærkning 4 og 5. I forhold til bebyggelsen og krav hertil, vil der i det videre planarbejde
blive arbejdet med det, så der sikres en naturlig sammenhæng til det eksisterende. Det samme gælder
arbejdet med det grønne – herunder de eksisterende grønne strukturer. Tanken er jo at Fælleden skal være
et aktiv for hele St. Restrup. Derfor vil det være oplagt at tænke det ind i en større sammenhæng i forhold til
stiforbindelser.
7. Bemærkning fra Erik Worm vedrørende bebyggelse og forskel på Frejlev og St. Restrup
Det er en fin idé, og det er vigtigt, at de nærmeste naboer syntes om det. Det må ikke komme til at ligne
bebyggelsen vest for Frejlev, da det ikke passer ind i St. Restrup. Det vil være optimalt, hvis man kun kan se
nogle få huse fra Restrup Kærvej, så det bevarer præget af spredte boliger på landet. Det skal ikke danne
præcedens, så det med tiden bliver muligt at udvide Frejlev yderligere mod vest, så vi pludselig er én by. Det
kunne også være godt at få gjort noget ved Restrup Kærvej.
Svar: Taget til efterretning.
Planlægningen for det nye område skal blandt andet forholde sig til indretningen af området. Her er det
vigtigt at forholde sig til stedet, så der skabes en sammenhæng til omgivelserne og det eksisterende St.
Restrup. Som en del af det skal man også forholde sig til Restrup Kærvej og adgangsforholdene til og fra det
nye område. I forhold til Frejlev og St. Restrup er det to forskellige typer byer, der dog har en tilknytning på
grund af service og faciliteter i Frejlev.
8. Bemærkning fra Gorm Lokdam vedrørende anvendelsen af fælleden samt de trafikale forhold
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Ud over at det er problematisk at blande boliger med husdyr og stalde, er det et problem at placere boliger
som foreslået, da området grænser direkte op til Lindegårdens Autoværksted, Restrup Kærvej 25. De
funktioner bør adskilles, da det dels kan genere kommende beboere og dels kan medføre en konflikt, hvor
værkstedet pålægges udgifter eller krav.
Der er bekymring over at den allerede overbelastede Restrup Kærvej skal tilføres mere trafik. Det giver
farlige situationer, blandt andet i forhold til de to ridecentre.
Det vil være hensigtsmæssigt at dele indretningen, så der er en fælled med stalde og husdyr langs Restrup
Kærvej, og et boligområde med udkørsel til Nibevej, som angivet i bemærkning 1c.
Svar: Taget til efterretning.
Idéen bag projektet har været en samlet løsning, hvor boligerne ligger i tilknytning til de fællesfaciliteter, som
Fælleden vil byde på. Det forventes derfor, at det er en samlet løsning, der arbejdes hen imod. Der er en
lang række forhold, der skal tages hensyn til i forbindelse med den kommende planlægning for området.
Herunder de forskellige funktioners placering i forhold til de aktiviteter, der foregår i omgivelserne – f.eks.
autoværksted.
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Bilag:
KP 6.028 - Samlet pdf af bemærkninger - Opsamling af fordebat
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Punkt 10.

Drøftelse af Temadrøftelse vedr. Kommuneplanrevision 2019 - Retningslinjer
2017-000789
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse udkast til indhold i
afsnittet ”Aalborg – Norddanmarks Vækstdynamo” i Kommuneplanrevision 2019 – Retningslinjer.
Beslutning:
Drøftedes.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Den 4. oktober 2018 godkendte By- og Landskabsudvalget proces- og tidsplan for revision af Kommuneplan
2019 – Retningslinjer (punkt 12). Dette indebærer, at der på møderne i By- og Landskabsudvalget over
vinteren 2018/2019 vil blive præsenteret en række temaoplæg til drøftelse.
Første temadrøftelse omhandler de kommuneplanretningslinjer, der vedrører temaet ”Aalborg –
Norddanmarks Vækstdynamo”.
Opgaven
Som et element i Planstrategi 2016 besluttede det tidligere byråd at igangsætte en tematisk
kommuneplanrevision, der omfatter en samlet revision af kommuneplanens retningslinjer.
Generelt skal retningslinjer indeholde regulerende bestemmelser for arealanvendelsen i kommunen for både
by og land. Retningslinjerne skal afspejle de overordnede politiske mål for udviklingen i Aalborg Kommune,
der fremgår af gældende planstrategi og hovedstruktur (Fysisk Vision 2025).
En samlet revision af kommuneplanens retningslinjer betyder, at alle eksisterende 147 retningslinjer vil blive
grundigt bearbejdet og målrettet i en helt ny sammenhæng. Planloven indeholder et katalog over temaer,
som kommunerne har pligt til at lave kommuneplanretningslinjer for. Kommunerne har dog frihed til at
formulere øvrige retningslinjer efter behov.
På nuværende tidspunkt arbejdes der med retningslinjer inden for følgende afsnit: Aalborg – Norddanmarks
Vækstdynamo, Byudvikling og hverdagsliv, Udvikling på landet, Natur og udeliv, Mobilitet samt Klima
(forebyggelse af oversvømmelse og erosion). Titlerne er arbejdstitler, og der kan forekomme justeringer.
Aalborg – Norddanmarks Vækstdynamo
Dette afsnit indeholder retningslinjer med regulerende bestemmelser for Aalborg bys regionale rolle. Det er
sagt og skrevet mange gange, at Aalborg by ikke blot er dynamo for Aalborg kommune men for hele
Norddanmark.
Afsnittet omhandler konkret overvejelser om detailhandelsstrukturen i Aalborg herunder den særlige
rollefordeling, der ønskes mellem Aalborg Midtby og aflastningsområdet City Syd, hvor Midtbyen er
Norddanmarks vigtigste kultur-, service-, handels- og oplevelsescentrum, og aflastningsområdet City Syd er
det handelsknudepunkt i Norddanmark, hvor tilgængelighed er prioriteret. Endvidere behandles emner som
sikring af værdifuld kulturarv og værdifulde kulturmiljøer sammen med Aalborg bys rolle som global vidensog industriby, der omhandler mål og bestemmelser for lokalisering af erhverv, hvor der som noget nyt
udpeges erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder mv., samt forebyggelse af miljøkonflikter.
Aalborg som bosætningsby håndteres i afsnittet ”Byudvikling og hverdagsliv”, der omhandler både Aalborgs
bydele og kommunens oplandsbyer og landsbyer.
Det foreløbige bud på formulering af politiske mål og konkrete retningslinjer for afsnittet Aalborg –
Norddanmarks Vækstdynamo er vedhæftet som bilag. Der arbejdes fortsat med de konkrete kortlag og
redegørelser, der relaterer sig til retningslinjerne. De vil derfor først ligge klar på et senere tidspunkt.
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Bilag:
Retningslinjerevision 2019 - Aalborg Norddanmarks Vækstdynamo
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Punkt 11.

Godkendelse af bygningsforbedringsbeslutning (nedrivning) efter byfornyelseslovens
§ 8 for ejendommen Kirkevej 2, Barmer 9240 Nibe
2018-005617
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender
bygningsforbedringsbeslutning (nedrivning) efter byfornyelsesloves § 8 for ejendommen Kirkevej 2 Barmer,
9240 Nibe.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Der henvises til beslutning i byrådets møde d. 10. september pkt. 4, hvorved overførsel fra Sundheds- og
Kulturforvaltningen kan indgå som kommunal medfinansiering af byfornyelseskontoen, således at de
statslige rammer kan bringes i spil til nedrivning af forfaldne bygninger i landdistriktet.
Samtidig blev det godkendt, at By- og Landskabsudvalget bemyndiges til at træffe
bygningsforbedringsbeslutninger efter Byfornyelseslovens § 8 (nedrivning/istandsættelse/oprydning) i
perioden 2018-2021, og at projekterne enkeltvis vil blive fremsendt til udvalgets godkendelse.
Nedrivningsindsatsen har hjemmel i Byfornyelsesloven. By- og Landskabsforvaltningen, der er myndighed
på området, kan via Landsbypuljen få statslige midler til at gennemføre bl.a. nedrivninger af forfaldne
ejendomme i byer op til 3.000 indbyggere.
I perioden 2014-2016 har By- og Landskabsforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen haft et
samarbejde om nedrivning af forfaldne ejendomme i landdistriktet. Indsatsen ophørte, da By- og
Landskabsforvaltningen ikke fik budgetmidler til en videreførelse i 2017 og 2018.
Den statslige ramme tildeles By- og Landsskabsforvaltningen, og det er By- og Landsskabsforvaltningen, der
varetager opgaven i forhold til refusion fra staten. I perioden 1. juli -2016 – 1. marts 2019 refunderer Staten
70 % af omkostningerne, mens kommunen finansierer 30 %. Før og efter denne periode er
refusionsprocenten 60.
Formål
Det overordnede formål med denne indsats er at nedrive (eller istandsætte) skæmmende og usunde
bygninger i landdistriktet. Bygningerne nedrives med hjemmel i § 8, stk. 2, nr. 3 i Lov om byfornyelse og
udvikling af byer, Lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016.
Nedrivningsindsatsen er et led i Aalborg Kommunes landdistriktspolitik, som skal gøre det mere attraktivt at
bo og færdes i kommunens landdistrikter, så man derved kan tiltrække ressourcestærke borgere. Samtidig
forventes en afsmittende effekt af nedrivningerne, således at der skabes grundlag for private investeringer.
Forholdet til anden planlægning
Nedrivning af bygningerne vil ikke være i strid med kommuneplanen for området, som foreskriver en
styrkelse af Barmer som fremtidigt attraktivt lokalsamfund.
Miljø
I forbindelse med nedrivningen foretages screening og kortlægning for PCB, bly, asbest og andre miljøfarlige
stoffer samt bortskaffelse, jf. gældende lovgivning på området.
Tidsplan
De fysiske arbejder med nedrivningerne forventes igangsat i 1. kvartal 2019.
Projektet
Der er tale om en frivillig nedrivning, som vedrører en erhvervsejendom med tre bygninger beliggende
centralt i Barmer.
En mindre beboelsesejendom på arealet frasælges (ca. 250.000 kr.) og provenuet anvendes til etablering af
en bypark og ekstra p-pladser til forsamlingshuset (privatfinansieres). Arealet overdrages til
borgerforeningen, der står for den efterfølgende drift.

Adresse

Begrundelse

Kirkevej 2, Barmer, 9240 Nibe

Tom og nedslidt erhvervsejendom (købmandsbutik,
kontor og skur) fra 1932, meget synligt beliggende i
landzone ud til hovedgaden i Barmer. Ejendommen
har mistet sin funktion og er i tiltagende forfald med
fugtafskalninger af puds på facade og fugt i vægge.
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Ejendomsblad med beskrivelse af ejendommen er vedhæftet som bilag.
Nedrivningerne gennemføres af Aalborg Kommune ved en af kommunen udpeget entreprenør.
Kommunen dækker samtlige udgifter ved nedrivningen.
Økonomi
Udgiften til nedrivning af bygningerne er anslået til i alt 400.000 kr. incl. moms. Derudover kommer
omkostninger på ca. 25.000 kr. til miljøundersøgelse og administration. Den kommunal andel beløber sig til
ca. 120.000 kr., som dækkes af Sundheds- og Kulturforvaltningens overførsel til By- og
Landskabsforvaltningen.
Udgiften finansieres over den afsatte ramme på investeringsoversigten, projektnummer 2V0002 Forfaldne
huse i landdistriktet.
Aalborg kommunes statslige ramme fra Landsbypuljen 2016 og 2017 er ikke opbrugt. Fra 2016-ramme
tilbagestår 200.000 kr., mens der fra 2017-rammen tilbagestår ca. 700.000 kr. Rammen skal, for at kunne
udnyttes, være disponeret og meldt ind til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen senest 25. marts 2019. Der er
ikke afsat kommunale midler til at hjemtage den samlede statslige restramme. Tilvejebringes kommunal
medfinansiering svarende til 30 % af omkostningerne (ved tilsagn efter 1. marts 2019 stiger kommunens
andel til 40%) vil der kunne gennemføres nedrivninger af forfaldne ejendomme for i alt 1.285.000 kr.
Skal den samlede 2016 og 2017-ramme for Byfornyelsesmidler i Landsbypuljen udnyttes fuldt ud, vil den
kommunale medfinansiering være i alt kr. 385.000.
Sundheds- og Kulturudvalget godkendte i mødet den 27. juni 2018 (pkt. 10) at medfinansiere fra pulje til
etablering af mødesteder i landsbyer med 350.000 kr. til Byfornyelseslovens Landsbypulje.
Kommunen er ikke forpligtet til at bruge hele den tildelte ramme.
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Bilag:
Besigtigelsesnotat - Kirkevej 2, Barmer
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Punkt 12.

Godkendelse af fastsættelse af pris på erhvervsareal beliggende Charles Lindbergs Vej
i Vadum
2018-058550
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at et erhvervsareal ved
Rullebanen og Charles Lindbergs Vej i Vadum, udbydes til salg for en mindstepris på 70 kr. + moms pr. m2 .
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsforvaltningen agter at udbyde et erhvervsareal ved Charles Lindbergs Vej i Vadum til salg.
Udbuddet af arealet forventes iværksat primo november måned med tilbudsfrist ultimo november 2018.
Arealet er omfattet af delområde B i lokalplan 13-006 ”Erhvervsområde ved Holtebakkevej og Vester Halne
Vej, Vadum”. Arealet må i henhold til lokalplanen anvendes til erhvervsformål som engroshandel,
lagervirksomhed, industri-, værksteds- og håndværksvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed,
vognmandsvirksomhed, servicestation samt detailhandel. Langs Holtebakkevej (nuværende Rullebanen) må
der også opføres erhvervsservice som kontorvirksomhed, databehandling, teknisk rådgivning,
finansieringsvirksomhed, reklame- og trykkerivirksomhed, laboratorier mv.
Aalborg Kommune har i forvejen udbudt erhvervsarealer i Vadum Erhvervscenter til salg til mindstepriser på
2
2
2
henholdsvis 70 kr. pr. m og 500.000 kr. for et areal på ca. 7.150 m , svarende til ca. 70 kr. pr. m .
Aalborg Kommune vil efter salget af ejendommen etablere et 10 meter bredt beplantningsbælte langs
Rullebanen i overensstemmelse med lokalplanen. Arealet vil herefter ikke have en åben facade.
På baggrund heraf indstilles det, at mindsteprisen for arealet fastsættes til 70 kr. pr. kvadratmeter, ekskl.
moms.
Økonomi
Salgsindtægten bogføres under Aak Arealer, konto 2b0004102.
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Bilag:
Salgsrids
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Punkt 13.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Frejlev Byfornyelsesprojekt.
Vestbjerg IF.
Bredegade.
Slotsgade.
Slotshotellet.
Arkitekturpolitik
Rolls Royce-grunden.
Brohuset.
Limfjordsværftet.
Per Clausen var fraværende.
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Punkt 14.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Intet.
Per Clausen var fraværende.
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Punkt 15.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Fredningsforslag for Kildeparken, Østre Anlæg og Skanseparken.
Lille Vildmose.
Kolonihaver, herunder takster, pensionisthaver samt ulovligt byggeri.
Hammer Bakker.
Vintertjeneste.
Per Clausen var fraværende.
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Punkt 16.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Bundgårdsvej.
Gaias Alle.
Lindholm Brygge.
Per Clausen var fraværende.
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Punkt 17.

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

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Per Clausen var fraværende.
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Punkt 19.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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