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Punkt 1.

Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 6.024 Byudviklingsplan for Godthåb med
miljørapport (2. forelæggelse)
2016-052150
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 6.024 med nedenstående ændring, og
at matr.nr. 6ap Nr. Svenstrup By, Svenstrup, del af matr.nr. 70b Volstrup By, Ø. Hornum, matr.nr.
77b Volstrup By, Ø. Hornum og matr.nr. 78 B Volstrup By, Ø. Hornum tilbageføres fra byzone til
landzone
Forslag til ændring i kommuneplantillæg
I retningslinje 11.2.6 Rekreative stier forlænges den fremtidige rekreative sti fra Solskrænten og ned til
trampestien langs Guldbækken i den nordlige del af Godthåb videre til Oldstien.
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem,
der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold
til Lov om planlægning.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Byudviklingsplanen for Godthåb fastlægger retninger og mål for Godthåbs fremtidige udvikling.
Byudviklingsplanen indeholder en revision af kommuneplanrammer og retningslinjer i overensstemmelse
med målene for byen.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget på møde den 26. januar 2017 (punkt 18).
Fordebatten var i perioden 1. februar til 1. marts 2017.
Opsamling på fordebat godkendt i By- og Landskabsudvalget på møde den 7. september 2017 (punkt 5).
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 16. august 2018 (punkt 7).
Magistratens møde den 20. august 2018 (punkt 4).
Byrådets møde den 27. august 2018 (punkt 2).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 5. september til og med 31. oktober 2018.
Borgermøde
Der har været afholdt borgermøde om planen den 12. september 2018 i Godthåb Forsamlingshus.
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg 6.024
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Godthåb, der sikrer, at byrådets mål og
strategier fra Fysisk Vision 2025 omsættes til konkret planlægning i Godthåb. Byen er i Fysisk Vision 2025
udpeget som oplandsby med særligt vækstpotentiale. Byudviklingsplanen skal definere klar identitet, struktur
og sammenhængskraft for Godthåb og sikre synergi og helhed i fremtidige initiativer i området.
Godthåb har ca. 2.130 indbyggere og er beliggende i kort afstand til Aalborg. Godthåb er et af kommunens
mindre bysamfund med en særlig landsbykarakter. I kraft af byens natur- og landskabskvaliteter, den
forholdsvis lille størrelse, de mange historiske islæt, og service som skole, købmand mv., er Godthåb en
meget attraktivt bosætningsby.
Kommuneplantillæggets indhold
Arbejdet med byudviklingsplanen har resulteret i et forslag med følgende indhold:
 Byudviklingsplanen skaber rummelighed til ca. 265 nye boliger i den kommende 12-års periode.
Rummeligheden udvides hermed fra ca. 60 boliger.
 De nye boligområder i Godthåb findes via omdannelse af 2 tidligere erhvervsområder:

Andersens Stålvarefabrik, Døsebækparken: Området rummer den tidligere Andersens
Stålvarefabrik og et ubebygget areal. Der kan ske en omdannelse af de tidligere
fabriksbygninger med respekt for områdets kulturhistoriske værdier, der er kortlagt efter SAKmetoden (Screening Af Kulturmiljøer). Ny lokalplan for området udarbejdes tidsmæssigt parallelt
med byudviklingsplanen.
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Ved Oldstien: Området rummer pt. Den gamle Brugs, der er omdannet til boliger samt en murerog entreprenørvirksomhed med mindre erhvervsbygninger og oplag. Der kan etableres et nyt
boligområde på arealet i harmoni med beliggenheden ved Hammerværket og Guldbækken.
Nye boligområder er indpasset i forhold til landskabs- og naturinteresser.
Centerområdet langs Ridemandsmøllevej udvides, og der er udpeget en bymidte for Godthåb, hvor
der kan placeres butikker.
Det udlagte erhvervsareal i Godthåb reduceres ved omdannelse til boligområder og udvidelse af
centerområdet.
Drikkevandsinteresserne i Godthåb respekteres. Boligområdet ved Skipper Clements Vej er
reduceret med den del, der ligger inden for indvindingsoplandet til Svenstrup Vandværk, Atletikvej.
Skovrejsningsområde er udvidet med den del af boligområdet ved Skipper Clements Vej, der er
reduceret grundet beliggenheden i indvindingsopland.
Cykelsti er fastlagt i boligområde ved Lille Volstrupvej.
Rekreative stiforbindelser er udvidet med planlagte forbindelser vest og nord for byen.
Revision og redaktionelle rettelser af alle kommuneplanrammer for Godthåb.
Konsekvensrettelser af tilhørende retningslinjer.

Kommuneplantillæg 6.024 består af:
 Nyhedsbrev og vejledning for kommuneplantillæg
 Byudviklingsplan for Godthåb (strategidelen som desuden er vedlagt som bilag i en grafisk opsat
udgave.)
 Redegørelse
o Baggrund og formål
o Forudsætninger for planen
o Beskrivelse af ændringer i forhold til gældende planlægning
o Miljørapport
 Reviderede retningslinjer
 Nye og reviderede kommuneplanrammer.
Den egentlige byudviklingsplan er udgivet i en grafisk opsat udgave, der er vedhæftet som bilag.
Byudviklingsplanen vil blive fulgt op af lokalplaner for nye boligområder.
Som opfølgning på byudviklingsplanen vil der endvidere blive udarbejdet konkrete projekter i Godthåb i
samarbejde med Godthåb Samråd. Projekterne er en følge af, at byrådet har afsat 28 mio. kr. over 4 år til
konkrete projekter i de 11 oplandsbyer.
Overførsel af areal fra byzone til landzone
Kommuneplantillægget omfatter endvidere tilbageførsel af følgende byzonearealer til landzone, da arealerne
ikke skal anvendes til byudvikling:
Matr.nr. 6ap Nr. Svenstrup By, Svenstrup, ca. 3,7 ha. Ejet af Naturstyrelsen.
Arealet er ikke omfattet af eksisterende kommuneplanrammer, og er fredskovspligtigt.
Del af matr.nr. 70b Volstrup By, Ø. Hornum, ca. 8,3 ha. Ejet af Aalborg Kommune.
Matr.nr. 77b Volstrup By, Ø. Hornum, ca. 3,0 ha. Ejet af Aalborg Kommune.
Matr.nr. 78b Volstrup By, Ø. Hornum, ca. 3,7 ha. Privatejet.
Arealet tages ud af boligrammen 6.2.B11, udlægges til skovrejsningsområde og ligger i indvindingsopland til
Svenstrup Vandværk, Atletikvej.
Berørte grundejere er hørt i min. 8 uger inden endelig beslutning om tilbageførsel. Ejeren af matr.nr. 78b
Volstrup By, Ø. Hornum har fremsendt indsigelse imod, at arealet tilbageføres til landzone. Indsigelsen er
behandlet sammen med de øvrige indsigelser og bemærkninger nedenfor.

Miljøvurdering af planer
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Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med planen. I forbindelse med den endelige godkendelse
af planen er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM).”
Sammenfattende redegørelse
Integrering af miljøhensyn i planen:
Planen er udarbejdet på et overordnet niveau, og derfor er miljøhensyn også vurderet på et overordnet
niveau og er ud fra en helhedsbetragtning for hele byen. I forbindelse med byudviklingsplanen er det
tilstræbt at skabe mulighed for at udvikle byen på en bæredygtig måde set i forhold til en lang række faktorer
som placering af nye arealudlæg, udnyttelse af eksisterende byområder til andre formål, trafikbetjening,
landskab, naturinteresser osv.
Behandling af udtalelser indkommet i offentlighedsfasen:
I forbindelse med offentlighedsfasen er indkommet 8 bemærkninger/indsigelser af forskellig karakter.
Der er forslag om en sti til cyklister og fodgængere i den nordlige del af Godthåb langs Solskrænten og med
forbindelse til Oldstien tværs gennem Guldbækdalen.
Etablering af en cykel- og gangsti langs Solskrænten medtages ikke i byudviklingsplanen, da det er muligt at
færdes på villavejene Påskevej og Pinsevej på store dele af strækningen. Forslaget om at forlænge den
fremtidige rekreative sti fra Solskrænten, ned til trampestien langs Guldbækken og videre til Oldstien
indarbejdes i byudviklingsplanen, da det skaber bedre sammenhæng til udnyttelsen af Oldstien og hermed til
skole og idræt.
To udtrykker bekymring for trafiksikkerheden på Tostrupvej og ved indkørslen til byen på Volstrupvej.
Trafiksikkerheden vurderes løbende i kommunen og trafiksikkerhedsmidlerne prioriteres løbende på
baggrund af uhelds- og hastighedsbilledet i hele kommunen. De steder, hvor der kan opnås den største
uheldsreduktion, prioriteres først. Der er heldigvis ikke registreret nogle uheld over de seneste 15 år.
Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer i byudviklingsplanen.
Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg bemærker, at udsynet til og bevaring af skovbrynet er vigtigt.
Byudviklingsplanen sikrer, at ny bebyggelse skal tilpasses skovlandskabet, så der med bebyggelsen og dens
omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer i
byudviklingsplanen.
Valg af plan ud fra de behandlede alternativer:
0-alternativet er ikke valgt, da Aalborg Kommune har stor interesse i at udnytte potentialer for byvækst. I
forbindelse med miljørapporten er forskellige alternative byudviklingsretninger for Godthåb vurderet. Den
valgte løsning med videreførelse af eksisterende arealudlæg til byudvikling, samt omdannelse af tidligere
erhvervsområder til boligområder, vurderes at være den løsning, der har mindst indvirkning på miljøet.
Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen:
Byudviklingsplanen er udarbejdet på et overordnet niveau, og derfor er der ikke planer om at iværksætte
konkrete overvågningsprogrammer. Realiseringen af byudviklingsplanen kræver opfølgende
detailplanlægning. Derfor vil opfølgning og eventuel lovovervågning ske i forbindelse med udarbejdelse og
administration af lokalplaner, ved administration af sektorlovgivning og ved VVM-screening eller
miljøkonsekvensrapport for større bygge- og anlægsprojekter.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget kan medføre udgifter for kommunen i forbindelse med
tilbageførsel af arealer til landzone. Ejer kan fremsætte krav om erstatning for faktisk afholdte udgifter med
henblik på ejendommens udnyttelse i byzone. Det er alene positive udgifter som eksempelvis
rådgiverhonorarer og skat, der kan erstattes, hvorimod eventuel mistet spekulationsgevinst ikke erstattes.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Jørgen Stefansen
2. Marianne Lindhard
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anni Tindahl Østergaard
Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg, v/ Steen Birkedal Nielsen
Anders Hessner, Gangsted Advokatfirmaet på vegne af ejerne af matr.nr. 78b Volstrup By, Ø. Hornum
Ann Hass Andersen, Idavang 34, 9230 Svenstrup
Peter Hedegaard Hansen, Lunden 36, Godthåb, 9230 Svenstrup
Peter Foged

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Jørgen Stefansen vedrørende landbrugsarealet nord for Oldstien. Foreslår dels at
arealet anvendes til leg, sport og naturoplevelser og dels til græsning.
Svar: Taget til efterretning.
Arealet ligger i rammeområde 6.1.N1 Guldbækken og er udlagt til naturbeskyttelse, landbrug og rekreative
formål. Den foreslåede anvendelse er således mulig på baggrund af gældende planlægning.
Byudviklingsplanen forhindrer ikke, at arealet dyrkes.
2. Bemærkning fra Marianne Lindhardt vedrørende sti til cyklister og fodgængere i den nordlige del af
Godthåb langs Solskrænten og med forbindelse til Oldstien tværs gennem Guldbækdalen.
Svar: Delvist imødekommet.
Etablering af en cykel- og gangsti langs Solskrænten medtages ikke i byudviklingsplanen. Det er på
hovedparten af strækningen muligt at færdes på villavejene Påskevej og Pinsevej. Herudover er der ca. ca.
100 meter langs Solskrænten uden fortov.
I planforslaget er der foreslået en fremtidig rekreativ sti fra Solskrænten og ned til trampestien langs
Guldbækken. Forslaget om at forlænge den til Oldstien indarbejdes i byudviklingsplanen, da det skaber
bedre sammenhæng til udnyttelsen af Oldstien og hermed til skole og idræt.
3 a. Bemærkning fra Anni Tindahl Østergaard, der er glad for planen om skovrejsning og for at der ikke
planlægges for omfartsvej vest om Godthåb. Foreslår etablering af nye chikaner på Tostrupvej ved Lille
Volstrupvej og ved byskiltet på Volstrupvej, for at sikre at bilisterne overholder fartgrænsen.
Svar: Ikke imødekommet.
I 2017 blev der foretaget en trafiktælling og hastighedsmåling på Tostrupvej mellem Lille Volstrupvej og
Pumpestræde. Tælling viste at der på et gennemsnitsdøgn kører ca. 1050 køretøjer. På denne strækning er
den tilladte hastighed 50 km/t. Gennemsnitshastigheden blev målt til 43,8 km/t og 85% af køretøjerne kørte
under 52,7 km/t. Dette er ikke særlig høj hastighed sammenlignet med tilsvarende steder. Der findes ingen
trafiktælling eller hastighedsmåling for Volstrupvej. Til gengæld er der heldigvis ikke registreret nogle uheld
over de seneste 15 år.
Trafiksikkerhedsmidlerne prioriteres løbende på baggrund af uhelds- og hastighedsbilledet i hele kommunen.
De steder, hvor der kan opnås den største uheldsreduktion, prioriteres først.
Strækningen på Tostrupvej fra Ridemandsmøllevej til Solskrænten forventes asfalteret i 2019. I den
forbindelse renoveres eksisterende bump.
3 b. Bemærkning fra Anni Tindahl Østergaard vedrørende parkeringspladser, der skal indtænkes, når der
gives mulighed for nye butikker.
Svar: Taget til efterretning.
I forbindelse med etablering af butikker skal kommunens parkeringsnorm overholdes.
3 c. Bemærkning fra Anni Tindahl Østergaard vedrørende placering af butik i erhvervsområde ved
busholdepladsen.
Svar: Ikke imødekommet.
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I byudviklingsplanen for Godthåb fastlægges det, at butikker skal etableres i centerområdet langs
Ridemandsmøllevej. Denne placering i øst for Ridemandsmølle er hensigtsmæssig både i forhold til
trafikstrukturen i byen og i forhold til, hvor hovedvægten af byens boliger er beliggende.
3 d. Bemærkning fra Anni Tindahl Østergaard vedrørende en ny skole i Godthåb. Der bør udlægges areal til
en ny skole i Godthåb, da der er for mange børn på begge skoler i Svenstrup, og den private
Lyngbjerggårdskole i Godthåb ikke har plads til alle byens børn.
Svar: Ikke imødekommet.
Godthåb hører til Højvangskolens distrikt. Der er ingen konkrete planer om udvidelse, eller om etablering af
nye skoler i distriktet. Der er maksimalt to spor på alle årgange, så langt frem prognoserne viser, og det har
skolen plads til. Der er opmærksomhed på boligudviklingen og evt. konsekvenser for elevtallet. Der er udlagt
arealer ved skolen til en evt. udvidelse i tilfælde af pladsmangel.
4. Indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening i Aalborg, der mener, at der ikke bør byudvikles inden for
skovbyggelinjen. DN henviser specifikt til arealerne på begge sider af Lille Vostrupvej.
Svar: Ikke imødekommet.
I byudviklingsplanen udlægges ikke nye arealer inden for skovbyggelinjen. Arealerne på begge sider af lille
Volstrupvej er eksisterende byzonearealer, der ligger inden for skovbyggelinjen ved den nye Billeskov vest
for Godthåb. Arealerne fastholdes til byudvikling, da skoven hermed kommer til at omslutte byen. I
kommuneplanrammerne sikres det, at ny bebyggelse skal tilpasses skovlandskabet, så der med
bebyggelsen og dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.
5. Indsigelse fra Anders Hessner, Gangsted Advokatfirmaet på vegne af ejerne af matr.nr. 78b Volstrup By,
Ø. Hornum, der ikke ønsker arealet tilbageført til landzone. Mener, at udpegning til skovrejsning medfører at
arealet ikke kan anvendes til landbrug. Mener endvidere at arealet i realiteten udlægges til offentlige formål,
da der udlægges en rekreativ sti gennem området. Henviser til en sag fra 2004, hvor Aalborg Kommune
undlod at tilbageføre arealet til landzone.
Svar: Ikke imødekommet.
Udlæg af areal til skovrejsningsområde i kommuneplanen udelukker ikke landbrugsmæssig drift af arealer.
Det fremgår eksplicit af retningslinjen om udpegning af skovrejsningsområder, at udpegningen ikke hindrer
fortsat landbrugsdrift.
Ændringen til nyt skovrejsningsområde med en gennemgående rekreativ sti kan ikke sidestilles med, at
arealet udlægges til offentlige formål, jf. planlovens § 48. Planlovens § 48 gælder for arealer, der i lokalplan
eller byplanvedtægt er udlagt til offentlige formål. Arealet kan netop udnyttes til landbrugsdrift, hverken
skovrejsning eller rekreativ sti forhindrer dette.
Ved boligudbygning mod vest skal bebyggelsen danne en elegant kant for byen mod skoven mod vest,
Billeskoven. Den samlede bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses det omgivende
skovlandskab, så der med bebyggelsen og dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Desuden skal
bebyggelsen underordne sig de terrænmæssige forhold på stedet. Haver og friarealer skal flettes sammen
med skoven ved at have skovkarakter. Friarealer skal placeres tættest på skoven.
I forhold til sagen fra 2004, hvor kommunen undlod at tilbageføre arealet til landzone, er der i dag en
skærpet interesse for at sikre grundvandet, hvilket begrunder, at arealet igen ønskes tilbageført.
6. Indsigelse fra Ann Hass Andersen, Idavang 34, 9230 Svenstrup vedrørende trafikbelastning af
Danagården og ønske om alternativ vejadgang ved Erikasvej til den ny del af Danagården og Fenris Allé.
Svar: Ikke imødekommet.
Den foreslåede vejadgang er Oldstiens opkobling til Zincksvej. Oldstien er en del af det overordnede stinet i
Godthåb, der ikke anvendes til biltrafik.
7. Bemærkninger fra Peter Hedegaard Hansen, Lunden 36, Godthåb, 9230 Svenstrup vedrørende
Tostrupvej. Der bliver kørt for stærkt, særligt mellem busholdepladsen og ned til vejbump ved Kildevej. Den
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øgede trafikmængde udgør en sikkerhedsrisiko for gående og cyklister og medfører støj. En løsning kan
være flere vejbump og en sti i den ene side af vejen. Vejens beskaffenhed er i slem forfatning og kan ikke
bære øget trafik.
Svar: Ikke imødekommet.
Se svar under 3a.
8. Indsigelse fra Peter Foged vedrørende linjeføring af rekreativ vest for Godthåb ved Lille Volstrupvej.
Ønsker stien flyttet mod vest, da det er mere hensigtsmæssigt ift. placering af adgangsveje til de nye
boligområder og ift. til evt. senere at udvikle flere nye boligområder mod nordvest.
Svar: Ikke imødekommet.
Den rekreative sti i byudviklingsplanen er udtryk for et princip om, at der skal skabes nord-syd gående
forbindelse umiddelbart vest for byen. I forbindelse med lokalplanlægning vil stien blive fastlagt konkret
blandt andet under hensyntagen til, hvor de nye adgangsveje placeres og trafiksikkerhed.
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Bilag:
Samlet pdf. af bemærkninger til Byudviklingsplan Godthåb
Byudviklingsplan for Godthåb (grafisk opsat)
Kommuneplantillæg 6.024
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Punkt 3.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.010 og Lokalplan 7-5-101 Boliger, øst for
Hålsvej, Fjellerad (2. forelæggelse)
2015-044736
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 7.010 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 7-5-101 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i lokalplan
For at sikre muligheden for at designe bæredygtig bebyggelse til området anbefaler By- og
Landskabsforvaltningen, at indsigelse om tagudformning imødekommes ved at tilføje ensidig
taghældning som en mulig tagform.

Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 6.3 ændres bestemmelsen til følgende: ”Tage skal udføres som sadeltag, fladt tag eller med
ensidig taghældning. Sadeltage skal have en hældning på mellem 15 og 45 grader. Ensidig
taghældning skal udføres med en hældning på 5 grader og skal falde fra syd mod nord.
Tagudhæng på bygninger må udføres med et fremspring på max. 50 cm, målt vinkelret på
facaden.”
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem,
der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold
til Lov om planlægning.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen/planerne
Lokalplanen og kommuneplantillægget omfatter et areal på ca. 3 ha. Der kan etableres op til 24 boliger på
grunden fordelt på åben/lav, tæt/lav og etagebebyggelse i maks. 2 etager. Adgang til området skal ske fra
Hålsvej, og den interne infrastruktur opbygges med en overordnet stamvej, boligveje herfra samt interne
stier, som skal binde det nye område sammen med den eksisterende by. De nye boliger skal indpasses i det
eksisterende terræn.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde den 24. november 2016 (punkt 7)
Fordebatten var i perioden 30. november 2016 - 2. januar 2017
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i møde den 9. februar 2017 (punkt 6).
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 16. august 2018 (punkt 6)
Magistratens møde 27. august 2018 (punkt 6)
Byrådets møde 10. september 2018 (punkt 6).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 14. september til og med 9. november 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 7-5-101
Kommuneplantillæg 7.010
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Baggrunden for planerne er et ønske om at tiltrække nye indbyggere til Fjellerad. Dette bygger på et lokalt
borgerinitiativ, som understøttes af en bygherre, der vil udvikle området.
Planerne giver mulighed for at udvide Fjellerad med op til 24 boliger. Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen
tilpasses det eksisterende terræn, at der udlægges fælles friarealer i områdets lavning mod syd, at
vejadgang sker fra Hålsvej, at der føres en offentlig sti gennem området, at der etableres LAR-løsninger for
håndtering af overfladevand, og at der etableres en pumpestation i den sydlige del af området.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillæg 7.010 udvider kommuneplanramme 7.5.L1 med ca. 3 ha. Af denne grund indskrænkes
kommuneplanramme 7.9.A3 med samme areal. Bestemmelserne i kommuneplanramme 7.5.L1 ændres
desuden, så det bliver muligt at bygge 2 etager i stedet for 1½, og der åbnes op for at kunne etablere
etageboliger i maks. 2 etager. Herforuden ændrer kommuneplantillægget på retningslinje 2.1.1 og 3.1.1, idet
der udlægges ca. 3 ha nyt areal til boligudvikling. Retningslinje 11.2.3 indskrænkes med samme areal.
Lokalplanens indhold
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Lokalplanen giver mulighed for at opføre 24 boliger på et areal syd for Fjellerad. Der kan opføres åben-lav
og tæt-lav bebyggelse samt etageboliger i op til 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,50 meter.
Dog kan maks. halvdelen af boligerne være etageboliger. Tæt-lav bebyggelse og etageboliger kan opføres i
grupper med maks. 3 boliger i stueplan.
Arkitektonisk stiller lokalplanen krav om, at ny bebyggelse opføres med facader i teglsten, alternativt træ hvis
bebyggelsen fremstår med en nutidig arkitektur. Enkelte elementer kan dog udføres i andre materialer.
Herforuden skal tage udføres som sadeltage, fladt tag eller med ensidig taghældning. Sadeltage skal have
en hældning på mellem 15 og 45 grader. Ensidig taghældning skal udføres med en hældning på 5 grader og
skal falde fra syd mod nord. Der er sat en begrænsning på tagudhæng, så de må udføres med et fremspring
på max. 50 cm, målt vinkelret på facaden.
Den nye bebyggelse placeres på et areal, hvor terrænet falder 5 m fra nord mod syd. Det skrånende terræn
ønskes bevaret, og derfor indeholder lokalplanen bestemmelser om bebyggelsens placering i landskabet og
generelt terrænregulering.
Herforuden er der en lavning i den sydligste del af lokalplanområdet. Dette areal skal friholdes til fælles
opholdsareal, stiforløb, regnvandsbassin og andre LAR-løsninger.
Syd for lokalplanområdet løber en eksisterende sti, kaldet ”Møllestien” af de lokale. Denne sti skal føres ind
gennem lokalplanområdet, og der skal sikres offentlig adgang for alle byens borgere.
Lokalplanen skal sikre, at vejadgang sker fra Hålsvej. Internt i området opbygges infrastrukturen med en
overordnet stamvej, hvorfra trafikken kan fordeles til boligvejene. Lokalplanen indeholder bestemmelser om
vejenes bredde og udtryk.
Det nye boligområde er på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet i spildevandsplanen. Den eksisterende
spildevandsledning ligger under Hålsvej, nord for lokalplanområdet. For at få de nye boligers spildevand ledt
til den eksisterende spildevandsledning er det nødvendigt at etablere en pumpestation i lokalplanområdets
sydlige del. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der skal sikre areal og vejadgang til pumpestationen.
Navngivning af ny vej
I forbindelse med 1. forelæggelse af planerne godkendte By- og Landskabsudvalget Bakkekammen som nyt
vejnavn.

Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.

Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.

Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Torben Kielgast Lauritsen, Vaarstvej 332, 9260 Gistrup
Henvendelsen er behandlet nedenfor.
1. Indsigelse fra Torben Kielgast Lauritsen vedrørende bestemmelser om tagudformning.
Svar: Imødekommet.
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Indsigelsen er imødekommet ved at tilføje ensidig taghældning som en mulig tagform i lokalplanen. Dette
skyldes, at intentionen med området er at designe bæredygtig bebyggelse, som kan udnytte passiv
solvarme. Yderligere vil den nye bebyggelse blive placeret i yderkanten af Fjellerad på et område, der
skråner væk fra byen og har derfor ikke en direkte arkitektonisk sammenhæng hermed.
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Bilag:
Forslag til Lokalplan 7-5-101 Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad
Pdf. af indsigelse til LP 7-5-101
Kommuneplantillæg 7.010 for boliger ved Hålsvej i Fjellerad
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Punkt 4.

Godkendelse af annullering af kommuneplantillæg 1.047 og lokalplan 1-1-131,
Butikker, boliger m.m. Bredegade og Niels Ebbesens Gade
2016-074679
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender annullering af forslag til Kommuneplantillæg
1.047 samt forslag til Lokalplan 1-1-131 med tilhørende udbygningsaftale.
Beslutning:
Anbefales.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 06.12.2018
kl. 08.30

Side 17
1 afaf474

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Lokalplanområdet omfatter et område på 650 m2 med ejendommene Bredegade 10 og 12 samt et
offentligt vejareal i Niels Ebbesens Gade.
Kommuneplantillægget ændrer på de maksimale bebyggelsesprocenter for Bredegade 10 og 12
angivet i kommuneplanens bilag K, og øger bygningsdybden for Bredegade 12.
Lokalplanen giver mulighed for byfortætning ved nedrivning af begge bygninger og opførelse af
erstatningsbyggeri.
Bredegade 10 har et grundareal på 107 m2, og der forudsættes tilkøbt 2,1 m af det offentlige
vejareal, i alt 37 m2, således at grundarealet til nybyggeri i alt bliver på 144 m2 og den maksimale
højde bliver på 14 m. Bredegade 12 har et grundareal på 320 m2 og den maksimale bygningshøjde
er sat til 15 m.
I offentlighedsfasen er der kommet 23 indsigelser, og samtidig har det i offentligheden været
drøftet om byggefeltet for Bredegade nr. 12 kunne flyttes.
Samtidig med aflysningen af nærværende lokalplan, arbejdes der derfor med en ny plan, hvor
byggeriet flyttes længere mod øst, således at der åbnes for en større pladsdannelse sammen med
Bredegade Torv og ved kirkens omgivelser. Endvidere drøftes en anden arkitektur for eventuelt
nybyggeri.
Tidsplan
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse på møde 24. august 2017 (punkt 11)
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 23. august 2018 (punkt 4)
Magistratens møde 03. september 2018 (punkt 5)
Byrådets møde 10. september 2018 (punkt 5).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 14. september til og med 09. november 2018.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Nordjyllands Historiske Museum
2. Bent Nielsen, Fjordgade 1, 9000 Aalborg
3. Henrik Lehmann, Fjordgade 1, 9000 Aalborg
4. Henrik Lehmann, Fjordgade 1, 9000 Aalborg
5. Bo Christensen, Sdr. Tranders Vej 164 B, 9260 Gistrup
6. Enhedslisten, Søndergade 12, 9000 Aalborg
7. Kirkens Korshær v. Jonas Jakobsen, Søndergade 14, 9000 Aalborg
8. Kirsten Joy Jensen, Fjordgade 1, 9000 Aalborg
9. Ane Marie Holm Nielsen, Adelgade 14, 9000 Aalborg
10. John Nørgaard Erhvervsejendomme A/S, Søndergade 5, 1.og Jomfru Ane Gades
Ejendomsselskab A/S, Søndergade 12, 2. sal.
11. Jon
12. Midtbyens Samråd, v. Jørgen Birkemose Andersen, Møllegade 4, 3.
13. Mikkel Mylius Rasmussen, Nørregade 7,2., 9000 Aalborg
14. Wagner Ejendomme Aps., Bispensgade 9, 1., 9000 Aalborg
15. Navne- og adressebeskyttelse
16. Vor Frue Sogn Menighedsråd v. Bente Toft-Nielsen, Niels Ebbesens Gade 22 C, 9000 Aalborg
17. Jens Skovgaard, Skolemestervej 11, 9000 Aalborg
18. Thorkild Ingemann Pedersen, Søndergade 16, 9000 Aalborg
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19. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg v. Erik Iversen, Sønder Skovvej xx,
9000 Aalborg
20. Aalborg Stift v. Marie Johansen
21. Anders Scheuer, Nr. Skovsgaard 51, 9460 Brovst
22. Interesseforeningen De Gamle Huse i Peder Barkes Gade v. Børge Søndergaard, Peder
Barkes Gade 22, 9000 Aalborg
23. Ole Christensen, Klokkestøbergade 8, 9000 Aalborg
Hermed en kort redegørelse for indsigelsernes fordeling i forhold til temaer:
Af de 23 henvendelser er der 13, der vedrører indsigelser mod byggeriets højde. Det gælder
indsigelse 2,4,6,7,10,13,14,15,16,18,19,20 og 22 Argumenterne er, at byggeriet tager udsyn og vil
skygge unødigt, og at større højde dermed vil udgøre en negativ kvalitet for genboer og byrum.
Indsigelserne 5, 6,7,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20 og 21 (15 stk.) har bemærkninger til
forslagets arkitektur og byggestil. Der fremføres, at stil og materialer er totalt forskellig fra det
eksisterende byggeri i området og beskrives med udtryk som ’lille modernistisk skyskraber’,
’skotøjsæsker på højkant’ og ’der skal tages mere hensyn til æstetikken’.
Indsigelserne 4,6,8,9,10,14 og 22 går på fortætning, som indsigerne mener, er uønsket, da
byfortætning i højden ikke giver et mere attraktivt byliv. En indsiger undrer sig over, at hver
kvadratmeter i byen skal bebygges.
Seks indsigelser, nemlig nr. 9,10,12,16,20 og 22 finder, at lokalplanforslaget ikke tager hensyn til
Vor Frue Kirke og mener, at det nye byggeri bliver for dominerende i forhold til kirken. Ligeledes
mener indsiger 4 og 13 at ny bebyggelse vil gå ud over det attraktive byliv på torvet.
Fire indsigelser (3,9,12 og 23) udtrykker betænkelighed over, at man i det hele taget er indstillet på
at nedrive de eksisterende bygninger, som bliver betegnet som charmerende og er med til at give
byen særpræg.
Fem indsigelser, 14,16,20,22 og 23, udtrykker betænkelighed ved byggeprocessen i forhold til
risiko for skader på nabobyggerier ved evt. grundvandssænkning og pæleramning. Disse forhold
styres ikke af lokalplanen, men der findes skærpede bestemmelser for fundering og
grundvandssænkning i den historiske bykerne. Det er Byggeloven og Vandforsyningslovens
domæne og der tages hånd om sådanne spørgsmål i den eventuel videre proces.
Betænkeligheder i forhold til trafik og parkering er omtalt i indsigelse 10,16,20 og 23. Det fremføres
kritik af at flere boliger vil betyde flere biler, og at der frasælges en 2,1 meter bræmme af Niels
Ebbesens Gades fortov. I forslaget bibeholdes selve vejprofilen, så det er alene fortovsarealet, der
indsnævres.
Indsigelse 10,16, 20 og 22 kritiserer, at affaldshåndtering ikke er behandlet i forslaget. Lokalplanen
har dog ikke til formål at løse affaldssituationen. Affaldsløsninger skal bearbejdes i forbindelse med
byggesager, men skal i alle tilfælde overholde til Forsyningens regulativ, således som der henvises
til i lokalplanens pkt. 9.1.
To indsigelser (nr. 8 og nr. 11) er alene kommentarer, der tages til efterretning, mens en indsigelse
(nr. 1) anbefaler, at man inden en evt. nedrivning udfører en fyldestgørende undersøgelse af
bygningerne, som kan være ældre end BBR beskriver.
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Bilag:
Samlede indsigelser
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Punkt 5.

Godkendelse af startredegørelse. Boliger og erhverv, Fuglehaven, Hasseris
2015-021301
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at lokalplanen
udarbejdes med et overordnet indhold som beskrevet i startredegørelsen.
Beslutning:
Godkendt.
Vibeke Gamst kan ikke godkende, idet hun tager forbehold for så vidt angår adgangsforhold,
bebyggelsesprocent, bygningshøjde, sammatrikulering med Sannasvej 7 og nedrivning af bebyggelsen
derpå.
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Sagsbeskrivelse
En startredegørelse er en indledende politisk drøftelse og afklaring af rammerne for et kommende
lokalplanarbejde.
Startredegørelsen, som forelægges By- og Landskabsudvalget, beskriver i korte træk det konkrete projekt
eller den problemstilling, der ligger til grund for, at en bygherre har ønsket at få udarbejdet en lokalplan.
I den politiske drøftelse kan der være en stillingtagen til eksakte problemstillinger, eller det kan fastsættes,
hvilke særlige intentioner, opmærksomhedspunkter eller fokusområder, der er for netop denne plan.
Link til digitale planer
Lokalplan 3-3-112
Oversigtskort

Formål
Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelsen af nye etageboliger på ejendommene Fuglevænget 9
og Sannasvej 7 i sammenhæng med eksisterende bevaringsværdig bygning på Fuglevænget 9, der i dag
anvendes til erhverv.
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Projektet består af 3 nye bygninger med ca. 12-14 boliger fordelt på 2 - 3 etager. De nye bygningers
placering danner sammen med den eksisterende bygning et rum imellem bygningerne, som skal anvendes
til fælles opholdsareal. Den eksisterende bygning er registreret som bevaringsværdig med høj
bevaringsværdi. Det er hensigten at bygningen fortsat anvendes til kontorerhverv.
Projektet forudsætter, at den nyere del af bebyggelsen, en tilbygning, på Fuglevænget 9 og villaen på
Sannasvej 7 nedrives.
Fuglevænget 9 er en forholdsvis stor ejendom på ca. 4700 m² med bygninger af en vis skala. Derfor vurderer
By- og Landskabsforvaltningen, at en omdannelse til etageboliger kan indpasses på ejendommen med
hensyntagen til det omkringliggende villaområde. Omdannelsen til etageboliger giver desuden mulighed for
at tilbyde en anden type boliger i Hasseris Villaby, hvor villaen er det primære boligtilbud.
I projektet tager de tre nye bygningers arkitektur afsæt i Hasseris villatypologi og nyfortolker villaen.
Bygningerne er indpasset området og villaerne langs Sannasvej i højden af bygningerne og i bredde/længdeforholdet. Der er lagt vægt på, at bygningerne nærmest Sannasvej i højden har reference til
villaernes typiske 1½ etage med høj sokkel/kælder og saddeltag.
Nye bygninger skal, som projektet viser, udformes med særlige hensyn til arkitekturen i Hasseris, da
eksisterende hovedbygning og området generelt har høj arkitektonisk og kulturhistorisk værdi. Der kan
arbejdes med en nutidig stil og materialevalg, der komplimenterer eksisterende arkitektur.
Det er hensigten i projektet, at der etableres et fælles opholds-/haveareal imellem bebyggelsen, som samler
bebyggelsen og giver mulighed for fællesskab. Der skal sikres en tilstrækkelig grøn karakter med bevaring af
de eksisterende store træer, der er karakteristisk for villabebyggelsen i Hasseris og de store ejendomme.
Forsinkelse af regnvand kan indtænkes i rekreative elementer på havearealet og omkring bebyggelsen.
Der er et spring i terrænet fra naboejendommen mod syd, Hasserisvej 124, og terrænet skråner derefter
svagt mod Sannasvej. Det skitserede projekt viser, at bygningerne længst mod nord og vest ligger i niveau
med Sannasvej. Bygningen mod syd ligger højere, og opnår med sine 3 etager en tagkote på højde med
eksisterende hovedbygning. Dermed er projektet tilpasset det eksisterende terræn, og dette bør fastholdes i
lokalplanen.
Projektforslaget viser en adgangsvej fra den eksisterende indkørsel fra Fuglevænget og en adgangsvej fra
Sannasvej. Forvaltningen indstiller, at der kun etableres adgang til lokalplanområdet fra Fuglevænget for at
mindske trafikken på Sannasvej og langs skel til nabo, Sannasvej 7. Én adgangsvej til lokalplanområdet fra
Fuglevænget kan dog påvirke placeringen af de planlagte bygninger, da der skal sikres adgangsforhold til
alle boligerne samt de nødvendige parkeringspladser.
Derfor skal der i lokalplanprocessen arbejdes med en dispositionsplan og en indbyrdes placering af
bygningerne, der sikrer gode adgangsforhold, afskærmning med nabo, rumlighed i det fælles opholdsareal
og gode lysforhold i boligerne.
Der skal i forbindelse med planlægningen for boliger udarbejdes et kommuneplantillæg, der samler området i
én kommuneplanramme og fastsætter maks. bebyggelsesprocent, etager og højde for nyt byggeri på
området.
Ansøger har præsenteret projektet for Hasseris Grundejerforening, som umiddelbart er positive for projektet.
De har dog bemærket, at adgangsvejen fra Sannasvej bør fjernes og der derved kun er adgang fra
Fuglevænget.
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Bilag:
Startredegørelse_Boliger og erhverv_Fuglehaven_Hasseris
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Punkt 6.

Godkendelse af opsamling på fordebat. Byudviklingsplan Gistrup.
2018-024168
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes et
forslag til en byudviklingsplan for Gistrup i form af et kommuneplantillæg med miljørapport på baggrund af
principperne beskrevet i sagsfremstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

By- og Landskabsudvalget godkendte på mødet den 3. maj, punkt 16, igangsætning af fordebat for en
byudviklingsplan for Gistrup.
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Fordebatperioden var fra 9. maj – 6. juni 2018. Der blev afholdt borgermøde den 23. maj 2018 i Gistrup
Hallen, hvor ca. 250 personer deltog. På borgermødet blev der afholdt workshops over 4 emner:
1.Byudvikling, bosætning og fremtidens boformer
2.Mobilitet, forbindelser og rekreative stier
3.Byfunktioner fx center-og erhvervsområde
4.Grønne/rekreative funktioner og centrale mødesteder
På de 4 workshops modtog kommunen mange input, både i forhold til konkrete projekter, samt idéer og
emner til byudviklingsplanen. Alle idéer bruges som inspiration i det videre planlægningsarbejde. De kan ses
samlet på kommunens hjemmeside www.aalborg.dk/Gistrup.
Aalborg Kommune har modtaget 50 forskellige skriftlige henvendelser i fordebatperioden herunder en
underskriftindsamling med 1513 underskrifter. Henvendelserne er vedlagt som bilag. I notatet ’Opsamling på
fordebat. Byudviklingsplan Gistrup’, kategoriseres bemærkningerne i de samme 4 emner, som også blev
anvendt til workshoppen til borgermødet. Notatet er samtidig vedlagt som bilag. Alle 50 henvendelser er
nummereret i notatet (ses først i notatet). I notatet ses også forvaltningens bemærkninger til de forskellige
henvendelser. En opsamling på notatet ses nedenfor.
Anbefaling til det videre arbejde:
Forvaltningen anbefaler, at der skal arbejdes videre med følgende i byudviklingsplanen for Gistrup:
1. Byudvikling, bosætning og fremtidens boformer
Forvaltningen anbefaler, at indbyggertal og byen arealmæssigt ikke vokser væsentligt. Forvaltningen
anbefaler, at rekreative- og grundvandsinteresser respekteres, hvorfor det giver en række begrænsninger for
mulige arealudlæg. I det videre arbejde med byudviklingsplanen for Gistrup, skal der udarbejdes en
opdateret vurdering af behovet og mulighederne for nye bolig- og erhvervsområder for de næste 12 år, set
ift. den rummelighed der eksisterer i den gældende kommuneplan. Dette vil få indflydelse på omfanget af
arealudlæg. Forvaltningen indstiller, at følgende mulige arealudlæg bør undersøges nærmere:
Kronen - matr. 2h, Gistrup By, Nøvling. Ca. 13.500 m2 af den nordligste del af matrikel 2h, hvor der ikke er
grundvandsinteresser bør undersøges nærmere ift. muligheden for boligområde. Kommuneplanramme
7.9.N2 – Natur- og kulturområde gælder i dag. Området er meget vådt, hvilket kan være en udfordring ift.
boliger, og derfor bør det undersøges nærmere, hvis området skal analyseres videre. Desuden kan banen
have betydning i området ift. rystelser. Det skal derudover undersøges, om der bl.a. kan findes vejadgang.
2

Lindekrogen 3 – matr. 2io, Gistrup By, Nøvling. Areal. Ca. 1100 m .
Kommuneplanramme: 7.2.O3 - Område til offentlig service. Der er efterspørgsel på, at der skal laves en
enkel parcelhusgrund med et parcelhus.
Hadsundvej 297 - matr. 13o, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders. Omkr. 14.000 m2.
Kommuneplanramme: 7.2.H2 – Let erhvervsområde. Forvaltningen indstiller at der tages politisk stilling til,
om der skal arbejdes videre med en analyse af, om området kan omdannes til boligområde. Omdannes
området til boligformål, vil det kunne få betydning for erhvervsområdet lige nord for (HMK Bilcon A/S). Der
har tidligere været forespørgsler på boliger i kilen mellem Gistrup og Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU),
som ikke er blevet imødekommet. Arealet er i dag en grøn kile/en økologisk forbindelse, selvom det er udlagt
til erhvervsområde i kommuneplanen. Hvis området tages ud af erhvervsrammen, kan den grønne kile
fortsætte, så Indkildedalen og jordbrugsområdet 7.9.A3 (Romdrup Ådal) kan få bedre sammenhæng, hvilket
vil spille sammen med fx Aalborg Kommunes politik for natur, parker og udeliv ”Under åben Himmel”.
Hvis der skal udlægges arealer til boligformål, anbefaler forvaltningen, at der eventuelt planlægges med
henblik på at tilgodese efterspørgslen på ældre-egnede boliger. I den forbindelse skal der fokuseres på fx
etageantal, placering, størrelse og indretning af områderne.
Der er kommet forslag til omdannelse af sommerhusområdet til helårsboliger. Pga. grundvandsinteresserne
og de rekreative interesser anbefaler forvaltningen at de nuværende rammer fastholdes, således at
sommerhusområdet fortsat skal have samme karakter og anvendelse som i dag. Kommuneplanrammen for
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sommerhusområdet bør gennemgås og evt. opdateres, sammen med de øvrige kommuneplanrammer i
Gistrup, i arbejdet med byudviklingsplanen.
Det anbefales endvidere, at der ikke i byudviklingsplanen arbejdes videre med øvrige foreslåede arealudlæg,
der er fremkommet i fordebatten.
2. Mobilitet, forbindelser og rekreative stier
Det er påpeget fra borgerne, at der ikke er optimal cykelrute langs Hadsundvej mellem Gistrup og Sdr.
Tranders, og da det er skolevej, er strækningen særlig vigtig. Forvaltningen arbejder i anden sammenhæng
videre med omlægning af den dobbeltrettede cykelsti til to enkeltrettede cykelstier. Med projektet opnås
således højklassede enkeltrettede stier mellem Gistrup og det nye sygehus, samt supercykelsti til Aalborg
Midtby.
Forvaltningen anbefaler endvidere, at cykelstrækningen til Aalborg via banestien undersøges nærmere. Det
bør undersøges, om stien kan forlænges mod vest og evt. opgraderes ift. belægning og belysning.
Det kan være hensigtsmæssigt at ombygge rundkørsel ved Hadsundvej/Nøvlingvej midt i byen og forskønne
Hadsundvej. Forvaltningen anbefaler, at det undersøges om dette er muligt. Senere vurderes det, hvorvidt
der skal budgetteres med projektet.
I forbindelse med at der arbejdes på at etablere enkeltrettede cykelstier mellem Gistrup og NAU, vil det blive
undersøgt, om der også er plads og økonomi til et fortov fra Knuden til hellen, men det er ikke noget, der
vedrører byudviklingsplanen.
3. Byfunktioner fx center-og erhvervsområde
Forvaltningen indstiller, at der i byudviklingsplanen arbejdes videre med udviklingen og indretningen af det
eksisterende centerområde. Trafikbetjening til og fra området skal også indgå i dette arbejde. Der har været
synspunkter og forslag til udvidelser. Det anbefales at fastholde det nuværende centerområde syd for
Nøvlingvej.
Projektet afhænger af private grundejere, hvorfor disse skal inddrages. Projektet kan med fordel hænge
sammen med rundkørsel og strækket på Nøvlingvej ved centerområdet, så der ses på hele dette område i
en sammenhæng.
Forvaltningen indstiller, at anvendelsesmulighederne i erhvervsområdet bør gennemgås og evt. opdateres
ifm. arbejdet med byudviklingsplanen.
Det kan evt. undersøges, hvad området ved Hovgården, den gamle landsby, kan anvendes til, men
forvaltningen anbefaler ikke boligudbygning på dette område, idet området er et rekreativt område, en grøn
kile, der er grundvandsinteresser og indsigt til kirken.
4. Grønne/rekreative funktioner og centrale mødesteder
Forvaltningen indstiller, at der laves en undersøgelse af de rekreative værdier i Gistrup og evt., hvordan de
spiller sammen med byens øvrige funktioner og skaber værdi.
Andet
Flere har tilbudt et samarbejde om byudviklingsplanen. Borgere og andre interessenter vil blive inddraget i
den videre proces med byudviklingsplanen og eventuelle forbedringsprojekter for byen.
Formål med byudviklingsplanen – definering af identitet, struktur og sammenhængskraft
Der er særlige udfordringer med byudvikling i Gistrup, fordi der er mange bindinger i og omkring byen.
Skoven afgrænser byen mod syd. Egnsplanvej og et lavtliggende areal afgrænser byen mod nord. Hadsund
Landevej danner afgrænsning mod øst. Grundvandsinteresserne findes mod vest og desuden flere andre
steder i og omkring Gistrup.
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Fysisk Vision 2025 (hovedstruktur i Kommuneplanen godkendt af byrådet i november 2013) var startskuddet
til en bearbejdning af 11 udpegede oplandsbyer med særligt vækstpotentiale. Gistrup var ikke en af disse
byer, idet den delvis var begrænset i sin potentielle udbygningsmulighed, og dels kan betegnes som en af
flere randbyer til selve Aalborg. Med baggrund i Fysisk Vision 2025 skal udviklingen i Gistrup i stedet tage
afsæt i at sikre kvalitet og bedre udnyttelse af byens potentialer. Omdannelse og byfortætning skal
prioriteres frem for byspredning.
Med afsæt i Vision 2025 er det forvaltningens opfattelse, at formålet med byudviklingsplanen for Gistrup er,
at få defineret identitet, struktur og sammenhængskraft i byen, så byens potentialer udnyttes bedst mulig.
Herunder bør alle rammer i kommuneplanen gennemgås og evt. opdateres, hvis det er relevant.
Forventet tidsplan
Forslag til byudviklingsplanen primo 2019
Endelig udkast til byudviklingsplan medio 2019.
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Bilag:
Opsamling på fordebat. Byudviklingsplan Gistrup.
Bilag - 1-50 - Samlet pdf af bemærkninger - Gistrup Byudviklingsplan
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Punkt 7.

Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 23,
Viktoriagade 14-28, 17-19 og Fredensvej 1-25
2017-010867
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
• renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan,
• en renoverings- og ombygningsudgift på 28.293.000 kr. inkl. moms,
• et rente- og afdragsfrit lån på 101.500 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning),
• en kommunal garanti på max. 12.274.000 kr. for realkreditlån til finansiering af projektet.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 23, Viktoriagade14-28, Fredensvej 1-25, Viktoriagade 17-19

Afdeling 23 består i dag af 29 boliger. Boligerne er fordelt på flere placeringer beliggende på Viktoriagade og
Fredensvej. Antallet af boliger og fordeling forbliver uændret efter renovering.
Der er tale om en helhedsplan der vil bringe afdelingens boliger op til nutidige standarder og løse de mange
problemer med fugt og kuldegener samt uhensigtsmæssig indretning.
Der er således tale om en omfattende renovering i 17 af de 29 boliger med henblik til at skabe
tilgængelighed i disse boliger. De 17 boliger renoveres endvidere samtidig med nyt bad og ombygning af
køkken.
Projekt
Alle boliger vil gennemgå følgende forbedringer:
 Mekanisk ventilation med varmegenvinding
 Udskiftning af vinduer og døre
 Ny tagbeklædning
 Opretning af tagkonstruktionen
 Efterisolering af tag
 Opretning/renovering af murværk
Projektet vil overholde kravene til renoveringsklasse 2 i Bygningsreglementet 2018.
Byggeriets art
Antal boliger

Tæt/Lav byggeri

29 stk. 3-5-værelses på 70-101 m

Husleje pr. måned uden forbrug
efter renovering
2

3.789 kr. – 6.044 kr.

Økonomi
2
Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til 28.939.000 kr. svarende til 10.782 kr. pr. m .
Husleje
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2

Huslejen vil som følge af renoveringen og med den foreslåede støtte stige gennemsnitligt med 233 kr. pr. m
2
pr. år. Det giver et gennemsnitligt huslejeniveau på 704 kr. kr. m pr. år. Den eksisterende husleje er 471 kr.
2
m pr. år.
Kapitaltilførsel
Boligselskabet oplyser, at i forbindelse med sagen behandler Landbyggefonden ansøgningen om
kapitaltilførsel, som forventes gennemført i 2020 eller senere til forholdsmæssig indfrielse af lån svarende til
ca. 507.500 kr., hvoraf Aalborg Kommunes andel ville udgøre ca. 101.500 kr.
Kapitaltilførslen vil ske efter nedenstående såkaldte 1/5-model:
Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Boligorganisationen

rente- og afdragsfrit lån 20%
rente- og afdragsfrit lån 20%
lån fra Landsdispositionsfonden 20%
tilskud fra Landsdispositionsfonden 20%
tilskud fra egen dispositionsfond 20%
I alt 100%

101.500 kr.
101.500 kr.
101.500 kr.
101.500 kr.
101.500 kr.
507.500 kr.

Aalborg Kommunes medvirken i nærværende kapitaltilførsel er betinget af de øvrige parters medvirken.
Finansiering
Udgift i alt

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

28.293.000

12.274.000

16.019.000

Egen
finansiering og
tilskud
2)

Kapitaltilføsel
(se ovenfor)

Kommunal
garanti
3)

-

Ikke beregnet

- - - Kr. - - -

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

Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår
for støttetilsagnet.
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Bilag:
Tegningsbilag - Sundby-Hvorup afd. 23 renovering
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Punkt 8.

Godkendelse af skema B for 30 almene familieboliger på Tingstedet, Svenstrup Boligselskabet Nordjylland afd. 01.75
2018-003757
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender projekt og
anskaffelsessum inden byggestart, herunder
at den støtteberettigede anskaffelsessum er uændret fra Skema A til B og ligger på 37.453.000 kr.
at det kommunale grundkapitalindskud er uændret fra Skema A til B og udgør 3.745.000 kr.
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Boligselskabet Nordjylland afd. 01.75.
Projektet er med på boligprogram 2017 (BAB / Billige Almene Boliger)

Aalborg Kommune har i henhold til bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger,
modtaget midler til opførelsen af billige almene boliger.
Der er herudover forudsat en maksimal husleje på boligerne (ved indflytning). De små boliger må maksimalt
have en husleje på 4.000 kr. pr. måned inklusive acontoforbrug. De større familieboliger må maksimalt koste
6.800 kr. pr. måned inklusive acontoforbrug.
Projektet
Boligselskabet Nordjylland opfører 30 almene familieboliger i to etager med vandret skel, hvoraf de 14
boliger har en størrelse på 83,3 m², de resterende 16 boliger har en størrelse på 48 m².
Boligerne på 48 m² bliver udformet således, at de kan sammenlægges, såfremt behovet for små boliger ikke
længere er tilstede, det vil give en boligstørrelse på 96 m² (3-4 værelses bolig).
Bygningerne vil blive opført i gennemtestede materialer og vil stå fremtidssikret for afdelingen.
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Byggeriets art

1 plans bolig
Type A
1 plans bolig
Type B

Antal boliger

Husleje pr. måned
eks. forbrug
Skema A

Husleje pr. måned
eks. forbrug
Skema B

14 stk. 3 rums a 83,3 m²

5.872 kr.

5.856 kr.

16 stk. 2 rums a 48 m²

3.380 kr.

3.369 kr.

I forhold til de angivne maksimale huslejer, er der plads til henholdsvis 944 kr. og 631 kr. til forbrug.
Det fremsendte projekt krævede en ny lokalplan, som er godkendt i byrådet d. 13.11.2017, lokalplan nr. 6-1111.
Byggeriet skal overholde Bygningsreglement 2018.
Forventet byggeperiode er fra februar 2019 til og med februar 2020.
Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:

Skema A
Ændring
Skema B

Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

37.453.000 kr.
0
37.453.000 kr.

32.959.000 kr.
0
32.959.000 kr.

Kommunal
grundkapital
(10%)
3.745.000 kr.2)
0
3.745.000 kr.2)

Beboerindskud
(2%)
749.000 kr.
0
749.000 kr.

Kommunal
garanti
1)
Ikke beregnet
Max. 32.959.000 kr.

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.
2): Udgiften fordeles med 1.999.900 kr. fra Aalborg Kommune og 1.745.100 kr. i tilskud fra staten.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 24%, omkostninger 12% og håndværkerudgifter 64%.
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 19.346 kr. næsten svarende til de gældende rammebeløb i 2016
inklusive energitillæg på 1.140 kr., da der er tale om etagebyggeri på 19.370 kr. m².
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 842 kr. Heraf udgør
2
kapitaludgifterne 594 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 248 kr. pr. m pr. år.
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Bilag:
Tegningsbilag - Tingstedet
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Punkt 9.

Godkendelse af Skema B for i alt 90 nye almene familieboliger på Tornhøjvej i Aalborg
Øst, Himmerland Boligforening afd. 78 og 86
2017-044742
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender
projekt og anskaffelsessum inden byggestart, herunder
at den støtteberettigede anskaffelsessum for afdeling. 78 stiger fra 98.582.000 kr. til 115.091.000 kr.
at den støtteberettigede anskaffelsessum for afdeling. 86 falder fra 40.783.000 til 25.858.000 kr.
at den støtteberettigede anskaffelsessum fra Skema A til B samlet set stiger fra 139.365.000 kr. til 140.949.000
kr., en forøgelse på 1.584.000 kr. grundet etablering af et fælleshus.
at det kommunale grundkapitalindskud for afdeling 78 øges med 1.650.900 kr. mens grundkapitalindskud for
afdeling 86 samtidig reduceres med 1.492.500 kr. Kommunens ekstraudgift til grundkapital er således
158.400 kr. og udgør i alt kr. 14.094.900 kr.
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projekterne bevilges.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Himmerland Boligselskab afd. 78 og 86.
Projektet er med på boligprogram 2015-2018.
Himmerland Boligselskab ønsker et etablere i alt 90 familieboliger som del af Kick Start projektet i det østlige
Aalborg. Sammen med projektet opfører en privat bygherre en dagligvarebutik, et cafe-område samt 20
private boliger. Boligerne placeres hvor den tidligere Tornhøjgaard lå.
Projektet er opdelt i to afdelinger – afd. 78 og 86. De to afdelinger forventes sammenlagt efter opførsel.
Ved skema A behandlingen indeholdt afdeling 78 60 stk. boliger og afd. 86 30 stk. boliger, i alt 90 stk. Ved
Skema B behandlingen er antallet totalt set stadig 90 stk. dog er der sket en ændring således at afdeling 78
kommer til at indeholde 72 boliger og afdeling 86 reduceres til 18 stk. Årsagen hertil er at der efter udbuddet
er truffet valg om, at der ikke bygges boliger oven på den kommende butik. Til afd. 86 opføres der desuden
et fælleshus på 80 m2. Dette tænkes brugt som Byttebørs, hvor beboerne har mulighed for at organisere
genbrug m.v.
Boligerne er i større eller mindre grad blevet bearbejdet efter skema A godkendelsen, men indeholder det
samme antal rum og m2.
63 af de 90 familieboliger ønskes anvendt som Stay-boliger, som efter aftale med AKU udlejes til
studerende. 51 stk. af disse er 3 rums og 12 er 2 rums.
Boligtype

Antal boliger

Størrelse
Skema B

Husleje pr. md.
ekskl. forbrug.
Skema A
4.929 kr for 60 m2

Husleje pr. md.
ekskl. forbrug.
Skema B
5.172 kr.

Lille Stay- små
gadeboliger

12

63

Stor Staystore
gadeboliger og
byhuse
Familieboliger
- Terrassehuse

51

67-71

5.529-5593 kr. for
70 m2

5.416-5.980 kr.

27

105-109

7.626 kr. for 105 m2

7.731-7.975 kr.

Projektet holdes inden for den eksisterende lokalplan. Byggeriet skal overholde gældende
bygningsreglement på det tidspunkt at byggetilladelse søges.
Økonomi, Anskaffelsessum og finansiering
Afdeling 78:

Anskaffelsessu
m

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

- - - Kr. - - Skema A
Ændring

98.582.000
+1.650.900

86.752.160
+1.452.792

9.858.200
+1.650.900

1.971.640
+330.180

Ikke beregnet

Skema B.

115.091.000

101.280.080

11.509.100

2.301.820

Ikke beregnet

-

Afdeling 86:
Afdeling 86:

Anskaffelsessum
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- - - Kr. - - Skema A
Ændring

40.783.000
-14.925.000

35.889.040
-13.134.000

4.078.300
-1.492.500

815.660
-298.500

Ikke beregnet

Skema B.

25.858.000

22.755.040

2.585.800

517.160

Ikke beregnet

-

Samlet for afdeling 78 og 86:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

- - - Kr. - - Skema A
Ændring

139.365.000
1.584.000

Skema B.

140.949.000

122.641.200
1.393.920
124.035.120

13.936.500
158.400

2.787.300
31.680

Ikke beregnet

14.094.900

2.818.980

Ikke beregnet

-

1): Den kommunale garanti omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Den endelige
garantistillelse kan først beregnes når byggeriet er afsluttet, hvorfor den kommunale garanti er sat til op til 100 % af belåningen.

Udgiftsfordeling for afdeling 78 er grundudgifter 17,5%, omkostninger 10% og håndværkerudgifter 72,5%.
For afdeling 86 er de tilsvarende tal grundudgifter 18%, omkostninger 8 % og håndværkerudgifter 74%.
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 19.560 kr. svarende til de gældende rammebeløb i 2017
inklusive energitillæg på 1.150 kr.
2

2

Ifølge driftsbudgettet er den årlige husleje pr. m for afdeling 78 beregnet til 924 kr.pr. m . Heraf udgør
2
2
kapitaludgifterne 594 kr. pr. m og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 330 kr. pr. m .
For afdeling 86 er boligudgifterne ekskl. forbrugsudgifter beregnet til 1.034 kr. m2. Kapitaludgifter på 632
2
kr./m2 og drift på 402 kr./m . driftsudgifterne for afdelingen er steget siden skema A da driften af 2 elevatorer
belaster driften.
Anskaffelsessummen svarer til rammebeløbet og den beregnede husleje må betegnes som rimelig.
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Bilag:
Kort over placering, Tornhøjgaardparken
Projektmappe
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Punkt 10.

Godkendelse af høringssvar til Aalborg Erhvervsstrategi 2019-2022 - "Aalborg bygger
bro"
2018-085541
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender udkast til svarbrev med
By- og Landskabsudvalgets bemærkninger til den fremlagte Erhvervsstrategi 2019-2022 – Aalborg bygger
bro.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Aalborg Erhvervsråd skal i starten af hver byrådsperiode udarbejde et forslag til Erhvervsstrategi for Aalborg
Kommune, der beskriver vision, mål og strategi for kommunens erhvervspolitik. Erhvervsstrategien skal
vedtages af byrådet.
En af Erhvervsrådets vigtigste opgaver i 2018 har derfor været udarbejdelse af en ny erhvervsstrategi, der
skal fungere som kommunens politik på erhvervsområdet og som prioriteringsværktøj for Erhvervsrådet i
årene 2019-2022.
Status på Erhvervsstrategi 2015-2018
Det overordnede mål for den nuværende Erhvervsstrategi er, at der skabes 7.500 flere arbejdspladser inden
udgangen af 2018.
Beskæftigelsen i Aalborg Kommune er ved udgangen af 1. halvår 2018 rekordhøj med 107.934
lønmodtagere, og der er skabt 6.666 flere arbejdspladser siden 1. januar 2015, hvor den nuværende
Erhvervsstrategi trådte i kraft.
Målet om 7.500 flere arbejdspladser bliver således opnået, hvis der i andet halvår af 2018 bliver skabt
minimum 834 nye arbejdspladser.
Jobskabelse er og bliver en væsentlig opgave, da Aalborg Kommune fortsat har flere ledige end
landsgennemsnittet og mange unge nyuddannede, der står klar til at bidrage til udviklingen af de nordjyske
virksomheder.
BusinessAalborg arbejder sammen med Jobcenter Aalborg og en lang række eksterne samarbejdspartnere
fokuseret på at skabe jobs gennem Jobvækstpakke, Aalborg Alliance, klynger og branchenetværk,
målrettede events og arrangementer etc.
Jobskabelse er derfor også et centralt element og et specifikt mål i forslaget til den nye Erhvervsstrategi.
Tilblivelsen af Erhvervsstrategi 2019-2022
Forslaget til den nye Erhvervsstrategi er blevet til i en åben proces i Erhvervsrådet, hvor samarbejdspartnere
og relevante aktører har bidraget. Gennem følgende aktiviteter har Erhvervsrådet og BusinessAalborg
samlet inspiration, input og kommentarer til Erhvervsstrategien:


Møde med Erhvervsrådet og gæster om udfordringer og udviklingsparametre for udviklingen af
erhvervsbyen Aalborg



Dialogmøder med Aalborg Havn og Aalborg Lufthavn



Strategiseminar for Erhvervsrådet om første forslag til ny Erhvervsstrategi og inspirations- og
erfaringspunkter fra Göteborg



Workshop for ansatte og samarbejdspartnere i Aalborg Kommune om forankring og udmøntning af
Erhvervsstrategien



Konferencen Aalborg Business Summit med 330 deltagere fra erhvervslivet om fremtidens Aalborg og
forslag til den nye Erhvervsstrategi.

Alle input, ideer og kommentarer er blevet vurderet og taget med i det videre arbejde. Enten i det endelige
forslag til Erhvervsstrategien eller i den handlingsplan, der primo 2019 udarbejdes i Erhvervsrådet til at
eksekvere strategien.
Titel, vision og måltal
Titlen ’Aalborg bygger bro’ markerer, at Erhvervsstrategien er aktiv og handlingsorienteret – og at Aalborg
bygger noget sammen. Strategien og visionerne om fremtidens Aalborg kan kun realiseres, hvis aktørerne
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arbejder sammen og arbejder i partnerskaber baseret på tillid ved at bygge broer til og imellem hinanden.
Titlen symboliserer samarbejde, partnerskaber, netværk, sammenhold, relationer, kort fra tanke til handling,
nedbryde siloer mv.
Visionen i den nye strategi er udtrykt via fem statements, som er uddybet i strategien:






Vi vil skabe en erhvervsby med stærke rødder i Aalborgs styrker
Vi vil skabe en erhvervsvenlig kommune, hvor det er let at drive virksomhed og være iværksætter
Vi vil skabe en bæredygtig og digital erhvervsby
Vi vil skabe en erhvervsby, der tager ansvar og bygger bro
Vi vil skabe en erhvervsby, hvor drømme realiseres

Det overordnede mål for Erhvervsstrategien er at skabe værdi for virksomheder, kommune og mennesker
gennem udvikling og jobskabelse. Strategien har tre måltal, der skal fungere som pejlemærker for
erhvervsindsatsen. Erhvervsrådet har foreslået et sigte frem mod 2030 for at have et længere tidsperspektiv
at skabe forandring og vedvarende indsats i.




Mål 1: 20.000 flere jobs i 2030
Mål 2: 12.000 virksomheder i Aalborg Kommune i 2030
Mål 3: Højere tilfredshed blandt aalborgensiske virksomheder.

Udgangspunkt og nulpunktsmåling er indarbejdet i strategien, så der er klarhed over og enighed om,
hvordan de tre måltal opgøres. Erhvervsrådet følger løbende op på, hvordan det går med at leve op til
måltallene.
Indsatsområder i strategien
De konkrete initiativer, projekter og handlinger i strategien prioriteres og igangsættes indenfor følgende fire
indsatsområder:


Verdensklasse spydspidser – Bæredygtighed og Digitalisering er de to områder, Aalborg er
allerstærkest på og mest kendt for internationalt – dem skal vi værne om og udbygge til nye højder – de
skal gennemsyre hele erhvervsindsatsen og smitte af på uddannelser og arbejdsmarked



Erhvervsservice – Det er de områder, hvor vi gør noget fokuseret 1:1 for iværksættere og
virksomheder – vi skal være nærværende og give individuel sparring og sagsbehandling – her ligger
iværksætterindsats, tilbud til etablerede virksomheder, tiltrækning af nye virksomheder og
investeringsfremme



Rammevilkår – kvalificeret arbejdskraft og infrastruktur er de væsentligste rammebetingelser for, at
virksomheder fortsat udvikler sig – dem skal vi hele tiden arbejde fokuseret med



Særlige udviklingsområder – Turisme og detailhandel er must-haves i en kommune af Aalborgs
størrelse – de er grundlaget for en attraktiv by, der kan tiltrække gæster, medarbejdere, studerende mv.
– de er væsentlige forretningsområder og brancher med mange ansatte

I figuren nedenfor ses elementerne og sammenhængen i Erhvervsstrategien.
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Hvad er nyt?
Erhvervsstrategi 2019-2022 adskiller sig en del fra den nuværende strategi 2015-2018. Navnlig på følgende
områder er den nye strategi anderledes og nyskabende:


FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Som noget nyt forholder Erhvervsstrategien sig til de 17
Verdensmål og hvordan erhvervsindsatsen kan bidrage til at omsætte målene til aalborgensisk
virkelighed.



Arbejdsprincipper. I Aalborg har vi en særlig måde at arbejde på, som med den nye Erhvervsstrategi
bliver hyldet og fremmet. De syv arbejdsprincipper fortæller noget om, hvordan vi vil samarbejde, hvad
vi vil stræbe efter og hvilke værdier, vi har. Principperne skal efterleves af alle, der vil være del af
erhvervsbyen Aalborg.



Markant fokus på bæredygtighed og digitalisering. Udvikling gennem bæredygtighed og
digitalisering bliver med den nye strategi omdrejningspunktet for erhvervsudviklingen i Aalborg. De to
områder er væsentlige for fremtidens samfund, stærke områder i Aalborg – både forsknings- og
erhvervsmæssigt – og de bygger bro og danner grundlag for udvikling i alle andre brancher og områder.

Sammenhæng med andre politikområder
Erhvervspolitik hænger tæt sammen med andre af kommunens strategier og politikområder, heriblandt
beskæftigelse, bæredygtighed, byggesagsbehandling, lokalplanlægning, landdistriktsudvikling mv. Både i
udarbejdelsen af Erhvervsstrategien og i den efterfølgende eksekvering samarbejdes der derfor tæt på tværs
af kommunens strategier og afdelinger.
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Dertil kommer, at arbejdsprincipperne i Erhvervsstrategien korresponderer med Aalborg Kommunes nye
personalepolitik og er koordineret med processen omkring udarbejdelse af Aalborgs nye vision ’DNA
Aalborg’.
Økonomi og realisering af strategien
Byrådet har i budget 2019 og overslagsårene afsat en årlig pulje til erhvervsfremmeinitiativer på 1,4 mio. kr.
Erhvervsrådet bevilger midler fra Erhvervspuljen til projekter og aktiviteter, der kan bidrage til realiseringen af
Erhvervsstrategien.
Udover Erhvervspuljen søges initiativer realiseret sammen med og medfinansieret hos samarbejdspartnere,
fonde, statslige midler, EU-programmer, strukturfondsmidler, BRN m.fl. De seneste år er det lykkedes at
geare Erhvervspuljen 21 gange med ekstern finansiering, så Erhvervspuljen genererer projekter for omkring
30 mio. kr. årligt.
Primo 2019 udarbejder Erhvervsrådet og BusinessAalborg en dynamisk handlingsplan til Erhvervsplanen,
der viser, hvilke initiativer, der prioriteres hvornår for at realisere Erhvervsstrategien. Erhvervsrådet og
BusinessAalborg følger løbende op på initiativerne og målene i Erhvervsstrategien.
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Bilag:
Aalborg bygger bro - Erhvervsstrategi 2019-2022
Bemærkninger fra By- og Landskabsudvalget til Erhvervsstrategi 2019-2022
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Punkt 11.

Drøftelse af retningslinjerevision 2019 - Byudvikling og hverdagsliv
2017-000789
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse udkast til indhold i
afsnittet ”Byudvikling og hverdagsliv” i Kommuneplanrevision 2019 – Retningslinjer.
Beslutning:
Drøftedes.
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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.
Tredje temadrøftelse omhandler de kommuneplanretningslinjer, der vedrører temaet ”Byudvikling og
hverdagsliv”.
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.
Byudvikling og hverdagsliv
Dette afsnit indeholder mål og retningslinjer for sikring af bykvalitet og det gode hverdagsliv i såvel Aalborgs
bydele som i kommunens oplandsbyer og landsbyer. Alle disse steder skal kunne tilbyde borgerne gode og
sunde boligtilbud samt mangfoldighed og kvalitet i byens funktioner, - afpasset efter byens størrelse.
I afsnittet behandles emner som: Strategisk byvækst, Byliv og lokal identitet, Mere natur og udeliv i byen,
Byudvikling og landskab, Byudvikling og mobilitet, Forebyggelse af miljøkonflikter samt Byudvikling og
vandhåndtering.
Det foreløbige bud på formulering af politiske mål og konkrete retningslinjer for afsnittet ”Byudvikling og
hverdagsliv” 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 - Byudvikling og hverdagsliv
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Punkt 12.

Godkendelse af indsatser fra By- og Landskabsforvaltningen til handlingsplan i
Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022
2018-090743
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at nedenstående
indsatser fra By- og Landskabsforvaltningen til Aalborg Kommunes Sundhedspolitik, fremsendes til
Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Den nuværende sundhedspolitik 2015-18 udløber d. 31. december 2018. Sundheds- og Kulturforvaltningen
har udarbejdet et udkast til en revideret sundhedspolitik for perioden 2019-22, som sendes høring fra d. 1.
november til d. 17. december 2018. Høringssvarene vil indgå i den videre udarbejdelse af politikken,
herunder behandling i Sundheds- og Kulturudvalget 23. januar 2019 og Byrådet d. 11. februar 2019.
Sundhedspolitikken 2019-22 sendes i høring hos følgende:









Ældrerådet
Handicaprådet
Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU)
Udsatterådet
Integrationsrådet
Folkeoplysningsudvalget
Ungebyrådet
Følgende politiske udvalg:
o Ældre- og Handicapudvalget
o Familie- og Socialudvalget
o Beskæftigelsesudvalget
o Skoleudvalget
o By- og Landskabsudvalget

Indhold
I marts 2018 blev resultaterne fra Sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det” offentliggjort. Den
viste med al tydelighed, at vi står over for store udfordringer. På alle de faktorer, som vi ved har betydning for
udvikling af livsstilssygdomme, kan vi se en negativ udvikling: mange unge begynder at ryge og drikker for
meget alkohol, stadig flere er fysisk inaktive, stadig flere er svært overvægtige, og der er en stor stigning i
borgere med dårlig mental sundhed – særligt blandt de unge. Denne udvikling er en national tendens, som
går på tværs af alle aldersgrupper. Det gør sig også gældende i Aalborg Kommune.
På baggrund af udfordringsbilledet besluttede Sundheds- og Kulturudvalget en tilgang, der sætter fokus på
nye og forstærkede sundhedsindsatser, som bygger videre på det arbejde som allerede foregår i
forvaltningerne. Det betyder, at pejlemærkerne i Sundhedspolitik 2015-2018 videreføres og at
forvaltningerne udarbejder handleplaner. Handleplanerne indeholder nye og forstærkede sundhedsindsatser,
som hænger sammen med forvaltningens kerneopgave. Endvidere fastholdes beslutningen om, at
implementere anbefalingerne på grundniveau i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om Tobak,
Alkohol, Fysisk aktivitet, Mad og måltider og Mental sundhed. Anbefalingerne skal implementeres i alle
relevante dele af kommunens virke.
Pejlemærkerne i Sundhedspolitikken:
 Sunde rammer
Sunde rammer handler om indretning og tilgængelighed af det fysiske rum samt om at beskytte børn
og unge imod eksempelvis tobaksrøg og alkohol.
 Lighed i sundhed
Social ulighed i sundhed er en af de største sundhedsudfordringer. Der er fortsat et stort behov for,
at vi prioriterer, så alle kommunens borgere har mulighed for at leve et sundt liv.
 Mental sundhed
Et stigende antal borgere oplever stress og mistrivsel. Derfor styrker vi indsatserne for borgere med
dårlig mental sundhed og for borgere, der er i risiko for at udvikle dårlig mental sundhed.
 Sundhed i fællesskab
For at alle borgere med behov for og ønske om en forebyggende og sundhedsfremmende indsats
kan gøre noget ved deres sundhed, vil Aalborg Kommune understøtte lokalsamfund i bl.a. at indgå
samarbejder og etablere fællesskaber med lokale aktører og interessenter.
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Indsatsbeskrivelser By- og Landskabsforvaltningen 2019- 2022

Nr.

Indsatsbeskrivelse BLF, Sundhedspolitikkens handlingsplan – Titel på indsats

1
2

Sunde rammer gennem tidlig indsats i fysisk planlægning (Plan & Udvikling)
Naturaktiviteter på udearealer for børn i institutioner og skoler (Park & Natur og
Byggeri og Digital Service)
Evaluering - Implementering af sunde rammer i byplanlægning (Plan & Udvikling,
Park & Natur samt Byggeri)
Sunde seniorer (Park & Natur, Naturvejlederne)
Bedsteforældre, børnebørn og Limfjorden (Park & Natur, Naturvejlederne)
Det gamle Aalborg fortæller (Park & Natur, Naturvejlederne)
Kunst i samspil med natur (Park & Natur, Naturvejlederne)
Naturplatform for dagplejere og Grønne Institutioner (Park & Natur, Naturvejlederne)

3
4
5
6
7
8
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Bilag:
Bilag 1 - Skabelon til forvaltningens indsatsbeskrivelser_Sunde_rammer_fysisk_planlægning_BLF
Bilag 2 - Skabelon til forvaltningens indsatsbeskrivelser_Naturaktiviteter på udearealer for børn i institutioner og
skoler
Bilag 3- Skabelon til forvaltningens indsatsbeskrivelser_evaluering af implementering af visioner for
byplanlægning
Bilag 4 - Skabelon til forvaltningens indsatsbeskrivelser_Sunde seniorer
Bilag 5 - Skabelon til forvaltningens indsatsbeskrivelser_Bedsteforældre_børnebørn_limfjorden
Bilag 6 - Skabelon til forvaltningens indsatsbeskrivelser_Det_gamle_aalborg_fortæller
Bilag 7 - Skabelon til forvaltningens indsatsbeskrivelser_Kunst_i_samspil_med_natur
Bilag 8 - Skabelon til forvaltningens indsatsbeskrivelser_Naturplatform_for
_dagplejere_og_Grønne_institutioner
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Punkt 13.

Orientering om Miljøstyrelsens endelige udpegning af reviderede Natura 2000-grænser
2016-074862
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering Miljøstyrelsens
endelige udpegning af reviderede Natura 2000-grænser
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med regeringens Naturpakke fra maj 2016 blev det aftalt at justere Natura 2000-områdernes
grænser med henblik på at udtage intensive jordbrugsområder og byområder, samt eventuelt at udvide disse
med særligt værdifulde naturområder. Denne proces er nu afsluttet, og de reviderede Natura 2000-grænser
er gældende fra 1. november 2018.
Indtil EU-kommissionen ultimo 2019 har endeligt godkendt ændringerne i habitatområderne er alle
udvidelsesforslag beskyttede. Alle arealer, der udtages, er også beskyttede, indtil EU-kommissionen
godkender de nye grænser. Ændringer af fuglebeskyttelsesområdernes grænser kræver ikke godkendelse i
EU og har derfor virkning umiddelbart.
I Miljøstyrelsens oprindelige høringsforslag var der foreslået en reduktion på 28.000 ha og en udvidelse på
5.000 ha i Natura 2000-områdernes samlede areal i Danmark. Efterfølgende blev aftaleparterne bag
Naturpakken enige om at udvide Natura 2000-områderne med yderligere naturarealer. Resultatet af dette er,
at det endelige forslag rummer en udvidelse af det samlede Natura 2000-areal på 31.000 ha og en reduktion
på 30.000 ha.
Udvidelserne er primært sket på Naturstyrelsens arealer og er fortrinsvist skov og indebærer blandt andet
oprettelsen af 10 helt nye Natura 2000-områder. Reduktionerne består langt overvejende af udtagning af
dyrkningsjord og i mindre grad af bebyggede områder m.m.
I Aalborg Kommune er der samlet sket en nettoudvidelse i Natura 2000-områdernes areal på 610 ha. Dette
tal dækker over en stor udvidelse af habitatområdet i Hammer Bakker med 510 ha samt større udvidelser
med Haldager Vejle og Halkær Mølle. Derudover er der sket en stor reduktion på392 ha af habitatområdet i
Lille Vildmose samt en større reduktion af fuglebeskyttelsesområdet nordøst for Farstrup.
Intensivt dyrkede landbrugsarealer: Hovedparten af reduktionerne i Natura 2000-områdernes areal er sket
ved udtag af intensivt dyrkede arealer. De største reduktioner er sket i den østlige del af Lille Vildmoseområdet samt blandt andet på Egholm og nordøst for Farstrup.
Naturarealer: Den største udvidelse i Aalborg Kommune er med de 510 ha i Hammer Bakker på Aalborg
Kommunes og Den Danske Naturfonds arealer. Derudover er der sket en række udvidelser langs de øvrige
Natura 2000-områders grænser på mindre arealer, der ikke er i konflikt med Miljøstyrelsens kriterie om at
friholde arealer omkring husdyrbrug. Aalborg Kommunes høringsforslag om at udvide med Binderup og
Vidkær Ådale blev ikke fulgt som følge af dette kriterie.
Egholm: Miljøstyrelsens forslag i høringsfasen om en mindre reduktion i arealet af både habitat- og
fuglebeskyttelsesområdet er fastholdt. Det fremgår af høringsmaterialet, at der har været mange forslag fra
private og foreninger om at udvide Natura 2000-området omkring Egholms østlige del og tilstødende
fjordområder, men at Miljøstyrelsen vurderer, at der er tilstrækkeligt med egnede levesteder inden for det
eksisterende Natura 2000-område.
Hals Jollehavn og Hou Havn: Det lokalplanlagte område ved Jollehavnen i Hals er udtaget af Natura 2000området. Et mindre areal umiddelbart syd for Hou Havn blev af Miljøstyrelsen foreslået udtaget i deres
høringsforslag, hvilket Aalborg Kommune tog til efterretning i Byrådets høringssvar. I det endelige forslag er
hovedparten af dette areal igen taget med som Natura 2000-område, idet Miljøstyrelsen konstaterer, at
arealet er kortlagt som habitatnaturtypen grågrøn klit, og dermed er det ifølge Styrelsens egne kriterier ikke
muligt at udtage arealet. Hele det lokalplanlagte område nærmest havnen er dog udtaget af Natura 2000området.
Paraplymosen: 182 ha langs mosens nordkant fastholdes både som habitat- og fuglebeskyttelsesområde
efter blandt andet anmodning fra Aalborg Kommune, jf. Byrådets høringssvar.
Konsekvenser: Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede reduktioner i Natura 2000-områdernes areal
i Aalborg Kommune, der først og fremmest er sket ved udtag af intensivt dyrkede landbrugsarealer, ikke
umiddelbart vil have negativ betydning for områdernes flora eller fauna herunder fugleliv.
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Det er forvaltningens vurdering, at udvidelserne med en række små naturarealer vil have en direkte positiv
effekt på disse arealers naturkvalitet, idet muligheder for tilskud til pleje af arealerne dermed forbedres
væsentligt, og at den store udvidelse i Hammer Bakker på sigt vil have samme effekt. Der er dermed stadig
en stor udfordring i at sikre naturen og den nødvendige pleje på de større naturarealer i Aalborg Kommune
som fortsat ikke ligger indenfor Natura 2000-områdernes grænser, herunder Binderup og Vidkær Ådale.
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Bilag:
Bilag 1 - Ændringer i Natura 2000-områdernes grænser
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Punkt 14.

Orientering om lukning af veje i Mølleparken
2018-070162
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering, at udvalgte
vejstrækninger i Mølleparken ønskes lukket for gennemkørende trafik og kun er åbne for bløde trafikanter og
rekreativ anvendelse, samt at Faunavej ensrettes mod øst.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Stisystemet og parkfunktionerne i Mølleparken er udfordret på flere områder. Stier og veje er belastede af
især biltrafik, hvilket er forstyrrende for parkens brugere og dermed parkens rekreative formål, ligesom
sikkerheden for parkens brugere er udfordret. By- og Landskabsforvaltningen har gennem flere år fået
henvendelser om trafikproblematikker, bl.a. med følgende:
-

Der er megen trafik til og fra Stolpedalsskolen på Faunavej
Beboere langs Søndre Skovvej er generet af trafikken, særligt lastbiler og busser
De mest trafikbelastede områder af Mølleparken er uanvendelige til rekreativt ophold
Brugerne af Mølleparken udtrykker utilfredshed med kaotisk trafiksituation i parken, som giver dårlig
sikkerhed for brugerne

Forvaltningen har flere gange foretaget trafikmålinger i Mølleparken. Målingerne viste, at det især er trafik i
forbindelse med sygehusets vagtskifte, kørsel til og fra Stolpedalsskolen i morgen- og eftermiddagstimerne
samt gæster til Aalborg Zoo, der belaster parken.
By- og Landskabsforvaltningen har derfor arbejdet på en klar og entydig opdeling af, hvordan
bevægemønsteret skal være i Mølleparken. Formålet med den klare opdeling er:
-

At forstærke den rekreative oplevelsesværdi af Mølleparken
At understøtte svage trafikanters rekreative brug af veje og stier
At understøtte skolebørns mulighed for at cykle og gå til skole ad sikre skoleveje

Som et led i denne klare opdeling, foreslår forvaltningen, at:
-

Søndre Skovvej gennem skoven mod vest, lukkes for biltrafik, busser og lastbiler, samt indsnævres
til rekreativ grussti
Søndre Skovvej mod nord på toppen af bakken lukkes fra udsigtspladsen og hen til vandbeholderne
Vejadgang til institutionshytten mod vest er kun åben for brugere af skovhytten
Dele af grusvejene omkring den centrale grønning i Mølleparken lukkes
Skovvej inde i skoven, forbi Klatreskoven lukkes og indsnævres til rekreativ grussti
Faunavej er fortsat åben for trafik og parkering, men ensrettes mod øst

Forslaget til vejlukninger har været i høring hos AK-arealer, Trafik & Veje, Aalborg Zoo, Skråen, Sundhedsog Kulturforvaltningen samt Vandforsyningen, som ikke har haft indvendinger mod forslaget.
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Bilag:
Bilag 1 - Forslag til vejlukninger - Mølleparken
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Punkt 15.

Godkendelse af ændring af vejnavn Thomsens Alle til Brøndborerens Alle, Svenstrup
2018-088418
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at Thomsens Alle
ændrer navn til Brøndborerens Alle.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Vejen blev navngivet Thomsens Alle i 2012 i forbindelse med vedtagelse af lokalplan 6-1-104. Vejen er
aldrig blevet anlagt, og området har henlagt som bar mark.
I forbindelse med etablering af ny vej, vil det medføre at ejeren af Hobrovej 835 skal ændre adresse til
Thomsens Alle. Ejeren af denne ejendom har et ønske om at vejnavnet ændres til Brøndborerens Alle, da
ejers bedstefar var en af de første brøndborer i Danmark. Ejeren af arealet er indforstået med, at den
kommende vej ændrer navn.
Da der ikke har været adresser tilknyttet vejnavnet, og navnet ikke er blevet anvendt i det daglige, vil en evt.
ændring ikke skabe de store problemer.
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Bilag:
Brøndborerens Alle - kortbilag
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Punkt 16.

Orientering om afgørelser fra klageinstanser - 2. halvår 2018
2018-086089
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering oversigt over
modtagne afgørelser i påklagede sager for 2. halvår 2018.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Instans
STF – Statsforvaltningen
PKN – Planklagenævnet
VD – Vejdirektoratet
Oversigt – afgørelser 2. halvår 2018

Der er truffet i alt 5 afgørelser, hvoraf
 2 sager er stadfæstet,
 2 sager er afvist,
 1 sag er en delafgørelse.
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Punkt 17.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Byudviklingsplan Vadum.
Østre Havn.
Schleppegrellsgade 56.
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Punkt 18.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Tranholmvej.
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Punkt 19.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Legepladser
Vestre Fjordpark.
Forskønnelser.
Lille Vildmose.
Renhold.
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Punkt 20.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Intet.
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Punkt 21.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Fredning af parker.
Mølleparken.
Frejlev / Drastrup.
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Punkt 22.

Eventuelt
Beslutning:
Markus Kirken, parkering.
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Punkt 23.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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